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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 ZT13

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W URZĘDZIE PATENTOWYM
ZNAKACH TOWAROWYCH

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 461752
(220) 2016 09 20
(731) GAGUCKI BARTOSZ, Warszawa
(540) GROM COMBAT SYSTEM
(510), (511) 16 czasopisma, publikacje periodyczne broszury, ulotki, biuletyny publikacje drukowane, książki, podręczniki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 organizowanie
i prowadzenie: sympozjów, konferencji, warsztatów, zjazdów, imprez sportowych, obozów sportowych, obozów
wakacyjnych, zawodów i zajęć sportowych przy użyciu
urządzeń sportowych, udostępnianie obiektów i urządzeń
sportowych, usługi trenera osobistego, wypożyczanie
sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, działalność instruktażowa w zakresie kultury fizycznej
i sportu, kształcenie praktyczne poprzez pokazy, nauczanie, prowadzenie szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych
z umiejętności specjalistycznych i interpersonalnych, usługi
w zakresie szkoleń na odległość, wydawania i publikowania tekstów literackich i dydaktycznych, 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 forów edukacyjnych z udziałem osób.
467319
(220) 2017 02 08
BARANOWSKA JOANNA JULIA BYĆ SOBĄ COACHING,
Warszawa; MINH DAO THUY DAO MINH CENTER,
Warszawa;
CZECHOWSKA ANNA CONSCIOUS GROUP, Warszawa
(540) POZYTYWNA DYSCYPLINA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów
(szkolenie), publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, informacja o edukacji.
(551) wspólny znak towarowy
(210)
(731)

471615
(220) 2017 05 12
INSTYTUT INNOWACYJNOŚCI POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Instytut Innowacyjności

(531) 01.17.11, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 26.05.01, 26.05.15
(510), (511) 9 zapisane nośniki dźwięku, tekstu i obrazu,
w tym płyty cd i dvd, dyski optyczne przeznaczone do odtwarzania w urządzeniach multimedialnych, nośniki dźwięku, tekstu i obrazu zapisane w formacie MP3, nośniki dźwięku, tekstu i obrazu zapisane w formacie przystosowanym
do odtwarzania przez komputery i telefony komórkowe,
audiobooki, e-booki, publikacje elektroniczne, e-prasa, programy komputerowe, programy multimedialne, pobieralne
oprogramowanie komputerowe do zarządzania informacjami, pobieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, 16 publikacje drukowane, książki,
w tym podręczniki i poradniki, druki, czasopisma, gazety,
publikacje i wydawnictwa cykliczne i okazjonalne, artykuły
biurowe, teczki [artykuły papiernicze], broszury, prospekty,
katalogi, arkusze informacyjne, biuletyny informacyjne, broszury, broszury drukowane, drukowane arkusze informacyjne, drukowane foldery informacyjne, drukowane karty informacyjne, drukowane ulotki informacyjne, karty informacyjne,
książki informacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane papierowe tablice reklamowe, plakaty
reklamowe, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe,
reklamowe szyldy papierowe, reklamowe znaki papierowe,
reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowane, szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, tablice reklamowe z kartonu,
tablice reklamowe z tektury, ulotki reklamowe, materiały
drukowane, kalendarze, notatniki, podkładki do pisania
z klipsem, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, chorągiewki
papierowe, dekoracje z papieru [flagi], plakaty z papieru,
proporczyki z papieru, transparenty z papieru, 35 usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo strategiczne na rzecz
podmiotów gospodarczych, biznesowe usługi doradcze
i konsultacyjne, usługi w zakresie optymalizacji procesów
prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc przy zarządzaniu, w tym zarządzanie zmianą
w organizacji, pomoc w prowadzeniu i organizowaniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi zarządzania biznesowego
w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, pomoc w za-
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rządzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej,
pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, opracowywanie i wdrażanie programów motywacyjnych do biznesowego zarządzania zespołami i personelem, wsparcie w dziedzinie zarządzania działalnościami
gospodarczymi, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, planowanie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, planowanie działalności
gospodarczej, planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, usługi w zakresie strategii biznesowych, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą,
informacja w sprawach działalności gospodarczych, usługi
informacji o działalności gospodarczej, usługi informacyjne
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, dostarczanie informacji marketingowych,
dostarczanie informacji handlowych, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie informacji
na temat reklamy, informacja o działalności gospodarczej
i informacja handlowa, informacja handlowa, informacja
o działalności gospodarczej, informacja w sprawach działalności gospodarczych, doradztwo i informacja o działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie usług reklamowych
i promocyjnych, informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, usługi informacyjne dotyczące reklamy, dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodarczej, dostarczanie, udostępnianie i udzielanie
informacji gospodarczych, biznesowych, handlowych
i marketingowych online, dostarczanie skomputeryzowanych informacji w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, udostępnianie informacji na temat działalności gospodarczej, udostępnianie informacji z zakresu działalności
gospodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci
kablowych lub innych form przekazu danych, udostępnianie skomputeryzowanych danych związanych z działalnością gospodarczą, przygotowywanie i kompilacja raportów
i informacji biznesowych i handlowych, analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, badanie działalności gospodarczej i rynku, badania dla celów działalności gospodarczej,
badania biznesowe, strategiczna analiza biznesowa, badanie rynku i opinii publicznej, badania rynkowe, sondaże, audyt, audyt działalności gospodarczej, reklama i marketing,
reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, w Internecie dla osób trzecich, w prasie popularnej i profesjonalnej,
za pomocą marketingu bezpośredniego, za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej, telefonu, za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, promowanie działalności gospodarczej, przygotowanie,
produkcja, dystrybucja, publikacja materiałów reklamowych, marketingowych, promocyjnych i tekstów reklamowych, projektowanie logo reklamowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi w zakresie tworzenia marki,
usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie
oceny marki, usługi w zakresie pozycjonowania marki,
41 przygotowanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów i kongresów, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu i przemysłu, usługi
szkolenia w dziedzinie zarządzania, szkolenia w zakresie za-
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rządzania działalnością gospodarczą, usługi szkolenia dla
personelu, prowadzenie szkoleń dla kadr zarządzających
oraz pracowników w formie gier rozwojowych, szkolenia indywidualne i grupowe do biznesowego zarządzania zespołami i personelem, usługi rozwojowe dla kadr zarządzających i personelu, usługi opracowywania i wdrażania
programów rozwojowych dla kadr zarządzających przedsiębiorstw i personelu, szkolenia i warsztaty z zakresu organizacji pracy i zarządzania, usługi interaktywnych warsztatów
z zakresu organizacji pracy i zarządzania, doradztwo zawodowe, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, usługi edukacyjne, dostarczanie usług edukacyjnych,
szkoleniowych
oraz
usług
coachingu
za pośrednictwem Internetu, usługi edukacyjne związane
ze szkoleniami zawodowymi, edukacja zawodowa, edukacja
on-line z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], nauczanie, kształcenie
praktyczne, usługi coachingu na rzecz osób prywatnych,
w tym usługi coachingu związanego z życiem osobistym
i relacjami międzyludzkimi oraz usługi coachingu grupowego, informacja o edukacji, publikacja elektroniczna on-line
książek, periodyków, czasopism i książek, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja i redagowanie materiałów
drukowanych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikacja broszur, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, usługi
wydawnicze, wydawanie biuletynów, katalogów, gazet, czasopism i książek w postaci elektronicznej, audiobooków,
prospektów, materiałów szkoleniowych, elektroniczna publikacja tekstów i druków innych niż reklamowe, w Internecie, udostępnianie utworów tekstowych, wizualnych, audio-wizualnych oraz plików i programów multimedialnych
na portalach i stronach internetowych, mianowicie udostępnianie publikacji on-line, mikro-wydawnictwa, produkowanie materiałów szkoleniowych rozprowadzanych podczas szkoleń, warsztatów, seminariów z zakresu zarządzania:
badania edukacyjne, dostarczanie informacji edukacyjnych,
dostarczanie informacji dotyczących edukacji.
471926
(220) 2017 05 22
ALBERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce
(540) Inhalator Nebb101
(510), (511) 10 urządzenia do podawania lekarstw poprzez
inhalację.
(210)
(731)

(210) 472161
(220) 2017 05 26
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) JAMES SCOTT
(510), (511) 33 whisky.
472164
(220) 2017 05 26
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) PARAMOL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210)
(731)

(210)
(731)

472979
(220) 2017 06 14
JURCZAK MARCIN, JURCZAK RADOSŁAW R-MAX
SPÓŁKA CYWILNA, Krzywe
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(540) Marten System
(510), (511) 9 elektroniczne i elektryczne odstraszacze kun,
łasic, szczurów, myszy.
473033
(220) 2017 06 19
J. CHODACKI, A. MISZTAL MEDICA SPÓŁKA JAWNA,
Lubin
(540) MEDICA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 5 środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub
weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, zioła lecznicze,
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, igły do celów medycznych, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub hurtowa
środków farmaceutycznych i ziół, środków weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.
473180
(220) 2017 06 21
KOWALSKI MACIEJ & KOWALSKI SZYMON GREEN BIKE
POLAND SPÓŁKA CYWILNA, Śrem
(540) CORE
(510), (511) 12 rowery, rowery górskie, rowery dziecięce, rowery składane, rowery szosowe, rowery trekingowe, rowery
miejskie, minirowery, części i akcesoria do rowerów, części
konstrukcyjne rowerów, ramy do rowerów, kierownice [części do rowerów], mostki kierownicy [części rowerowe], koła
[części rowerów], piasty do rowerów, widelce [części rowerowe], koła zębate do rowerów, koła łańcuchowe do rowerów, wolne koła do rowerów, korby rowerowe, nakładki widelca [części rowerów], układy napędowe [części rowerowe],
układy zawieszenia do rowerów, opony rowerowe, opony
rowerowe bezdętkowe, dętki do rowerów, łatki do opon,
materiały do naprawy opon, zestawy narzędzi do naprawy
dętek, błotniki do rowerów, szprychy do rowerów, napinacze
do szprych do kół, obręcze kół do rowerów, łańcuchy [części rowerów], osłony łańcucha do rowerów, amortyzatory
do rowerów, hamulce do rowerów, hydrauliczne hamulce
obręczowe do rowerów, hydrauliczne hamulce tarczowe
do rowerów, klocki hamulcowe [części rowerów], linki hamulcowe do rowerów, dźwignie hamulców do rowerów,
uchwyty do rowerowych dźwigni hamulców, manetki obrotowe do rowerów, trzpienie obrotowe do rowerów, przerzutki do rowerów, zębatki do przerzutek [części rowerów],
siodełka do rowerów, sztyce podsiodłowe, podpórki do rowerów [części rowerowe], nóżki do rowerów, bagażniki rowerowe, pedały do rowerów, nakładki na pedały rowerowe,
noski rowerowe, końcówki rączek kierownicy [części rowerów], końcówki do kierownicy rowerowej, uchwyty kierownicy do rowerów, dzwonki do rowerów, klaksony rowerowe,
kierunkowskazy do rowerów, pompki do rowerów, akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, bagażniki na torby
do rowerów, sakwy rowerowe, torby rowerowe, kosze przy(210)
(731)
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stosowane do rowerów, akcesoria do rowerów do przewożenia napojów, uchwyty do bidonów rowerowych, dopasowane pokrowce na rowery, ochraniacze ubrania na koła
do rowerów, pokrowce na siodełka do rowerów, pokrowce
na uchwyty rowerowe, siedzenia dziecięce przystosowane
do rowerów.
473277
(220) 2017 06 23
MARDOM HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Lipniki Stare
(540) SYSTEM Click
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 20 rolety do okien, żaluzje niemetalowe, wertykale niemetalowe, karnisze niemetalowe, niemetalowe szyny
sufitowe, niemetalowe akcesoria i osprzęt do okien w tym:
kółka, haki, szyny, rolki, sznury, uchwyty do zasłon i firan, niemetalowe dekoracyjne listwy i paski do okien, niemetalowe
dekoracje do karniszy, zasłony i paski do okien: bambusowe,
z koralików i z plecionek, okiennice wewnętrzne.
473409
(220) 2017 06 27
HERMAN RYSZARD, DZWONEK LESZEK, DURAN
ZBIGNIEW INŻYNIERIA WODNA - KOŃSKIE SPÓŁKA
CYWILNA, Końskie
(540) INŻYNIERIA WODNA KOŃSKIE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.17, 26.11.13
(510), (511) 37 budownictwo.
(210) 473452
(220) 2017 06 28
(731) GRZELACZYK RADOSŁAW, Chodzież
(540) IZIDAY
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do mycia i pielęgnacji włosów, szampony, odżywki, lotony, farby do włosów, środki do pielęgnacji i ochrony skóry, kremy, balsamy,
żele, mleczka, emulsje, peelingi, toniki, maseczki, płyny
regeneracyjne, preparaty kosmetyczne do i po opalaniu,
środki do mycia, mydła, żele, preparaty do kąpieli, preparaty
do higieny intymnej, preparaty do golenia, przed i po goleniu, wody toaletowe, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki
do masażu, antyperspiranty, dezodoranty osobiste, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe.
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(210) 474337
(220) 2017 07 18
(731) KWIATKOWSKA ALICJA BIOCHEMIA URODY, Racibórz
(540) Biochemia Urody
(510), (511) 35 usługi informacyjne i poradnictwo handlowe
dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych,
usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie substancji, materiałów i preparatów
chemicznych oraz surowców naturalnych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami toaletowymi, usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej książek, 44 doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące
urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, usługi konsultacyjne dotyczące
pielęgnacji,urody, usługi w zakresie porad kosmetycznych.
475989
(220) 2017 08 31
ADAMIAKJAZZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WARSAW SUMMER JAZZ DAYS
(510), (511) 16 materiały poligraficzne takie jak w szczególności: afisze, plakaty, bilety, biuletyny informacyjne, broszury,
czasopisma [periodyki], drukowane arkusze muzyczne, fotografie [wydrukowane], gazety, kalendarze, kartki muzyczne
z życzeniami, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi,
komiksy, książki, mapy geograficzne, materiały drukowane,
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], obrazy i zdjęcia, periodyki [czasopisma], podkładki na biurko, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, torby papierowe, zapisy nutowe, 41 usługi
rozrywkowe polegające na organizowaniu na terenie Miasta
Stołecznego Warszawy festiwalu muzyki improwizowanej
wraz z imprezami towarzyszącymi, a także usług z tą organizacją związanych takich jak: usługi informacyjne o imprezach
rozrywkowych, organizowanie konkursów rozrywkowych
i produkcja widowisk rozrywkowych, usługi impresaryjne,
usługi studia nagrań, montaż audycji radiowych i telewizyjnych, publikowanie wydawnictw rozrywkowych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, 43 usługi
w zakresie gastronomii takie jak w szczególności: bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki,
usługi barowe, usługi restauracyjne, 45 zarządzanie prawami
autorskimi.
(210)
(731)

476319
(220) 2017 09 10
MEDINUTRILAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Cyclo5Max
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 27.07.11
(510), (511) 5 suplementy diety, 29 produkty uzupełniające
dietę nie do celów leczniczych na bazie składników peptydowych lub tłuszczy, środki zawierające witaminy i ekstrakty roślinne nie do celów leczniczych na bazie składników
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peptydowych lub tłuszczy, 30 produkty uzupełniające dietę
nie do celów leczniczych na bazie węglowodanów, środki
zawierające witaminy i ekstrakty roślinne nie do celów leczniczych na bazie węglowodanów.
476320
(220) 2017 09 10
MEDINUTRILAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Hydroslimin

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety, 29 produkty uzupełniające
dietę nie do celów leczniczych na bazie składników peptydowych lub tłuszczy, środki zawierające ekstrakty roślinne
nie do celów leczniczych na bazie składników peptydowych
lub tłuszczy, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego nie do celów leczniczych na bazie składników peptydowych lub tłuszczy, 30 produkty uzupełniające dietę nie do celów leczniczych na bazie węglowodanów, środki zawierające
ekstrakty roślinne nie do celów leczniczych na bazie węglowodanów, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego
nie do celów leczniczych na bazie węglowodanów.
(210) 476970
(220) 2017 09 27
(731) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, KROTOSZYN
(540) Ice & Fun

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.09, 01.15.23
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, lody spożywcze, lody
i desery lodowe, sorbety, lody w proszku.
(210) 477148
(220) 2017 10 02
(731) GMINA WROCŁAW, Wrocław
(540) WROCLOVE
(510), (511) 6 metalowe altany reklamowe i gastronomiczne, metalowe konstrukcje płaskie przenośne pokryte tkaninami, 18 torby, torby z materiałów tekstylnych, plecaki tekstylne, komplety podróżne tekstylne, portfele i portmonetki
tekstylne, etui na klucze, portfele tekstylne na karty wizytowe, 20 ścianki promocyjne, rollupy, 22 markizy, markizy
plastikowe, z materiałów tekstylnych, sztucznych, plandeki,
plandeki z nadrukiem reklamowym, namioty, namioty reklamowe, akcesoria i części składowe do namiotów, pokrycia
i siatki maskujące, parawany plażowe - tekstylne osłony przeciwsłoneczne oraz przeciwwiatrowe do użytku zewnętrznego, 25 odzież, koszulki, podkoszulki, koszulki polo, spodnie,
legginsy, krótkie spodenki, T-shirty, T-shirty z nadrukami okolicznościowymi, nakrycia głowy, czapki, czapeczki, czapeczki okolicznościowe, 26 paski do noszenia (smycze), wstęgi
do dekorowania, emblematy ozdobne, opaski na ręce, numery startowe, wstęgi do dekorowania, 28 gry i zabawki,
artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne, zabawki
pluszowe, 30 czekolada, wyroby czekoladowe, batony, pralinki, ciastka czekoladowe, wyroby piekarnicze, herbatniki,
wafle, ciasta, ciastka, ciasteczka, wyroby cukiernicze, słody-
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cze, trufle, cukierki, galaretki owocowe będące słodyczami,
chipsy zbożowe, płatki kukurydziane, kawa i namiastki kawy,
wyroby z udziałem kawy, kakao i wyroby na bazie kakao.
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477442
(220) 2017 10 09
NADAWCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) eska ROCK TV

(210)
(731)

477404
(220) 2017 10 09
POLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA
BUDOWNICTWA, Warszawa
(540) A Akademia Edukacji Budowlanej

(210)
(731)

(531)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 26.04.02, 26.04.09, 26.03.02, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych,
pomoc i organizacja w działalności gospodarczej, organizowanie wystaw, targów i pokazów towarów w celach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, imprez biznesowych, informacja
i doradztwo handlowe, organizowanie sprzedaży w trybie
przetargów publicznych na prace remontowo-budowlane
i inwestycyjne, 36 Usługi obrotu nieruchomościami, agencji nieruchomościowych, informacja i doradztwo finansowe, inwestowania i nieruchomości, wycena nieruchomości,
wynajmowanie mieszkań i nieruchomości, administrowanie
nieruchomościami, 37 usługi budowlane, remontowo-budowlane, kamieniarskie, montaż materiałów budowlanych,
nadzór budowlany, rozbiórka budynków, montaż rusztowań,
wykonywanie robót budowlanych, wznoszenie konstrukcji,
budowlanych, usługi murarskie, usługi malarskie, wykonywanie robót wykończeniowych w budynkach, blacharstwo,
uszczelnianie, wypożyczanie i wynajmowanie sprzętu budowlanego, usługi wykonywania instalacji budowlanych,
usługi naprawy instalacji budowlanych, murowanie, malowanie, lakierowanie, usługi instalacji i konserwacji maszyn,
informacja budowlana, usługi remontowo - budowlane, informacja i doradztwo budowlane, doradztwo inżynieryjne
w zakresie budownictwa, doradztwo inżynieryjne jako usługi
budowlane, 41 doradztwo zawodowe, edukacja, informacja
o edukacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów,
zjazdów, sympozjów, szkoleń, kursów, seminariów, balów,
przyjęć, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie i obsługa seminariów, kongresów, sympozjów, konferencji, spotkań, szkoleń, nauczanie, organizowanie i prowadzenie konkursów o charakterze rozrywkowym i edukacyjnym,
publikowania tekstów, edukacja, organizacja wystaw, targów
edukacyjnych, organizowanie i obsługa szkoleń biznesowych, treningów biznesowych, wystaw edukacyjno - kulturalnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia)
wydawnictwa, kształcenie praktyczne [pokazy], instruktaże
w zakresie nieruchomości, budownictwa, szkoleń, projektowania, organizacja imprez kulturalnych i naukowych, 42 usługi projektowania budynków, konstrukcji, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo architektoniczne, projektowanie
pomieszczeń, projektowanie wystroju i wyposażenia wnętrz,
projekty i projektowanie architektoniczne, ekspertyzy inżynieryjne, doradztwo technologiczne, projektowe, projektowanie techniczne i architektoniczne, projektowanie budynków, konstrukcji i wnętrz budynków, projektowanie instalacji
i urządzeń przemysłowych, usługi architektoniczne.

29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09,
26.04.17
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, reklama, reklama radiowa,
reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama
w Internecie dla osób trzecich, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklamy online, publikowanie materiałów reklamowych online,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci
komunikacyjnej online w Internecie, promowanie koncertów muzycznych, 38 telewizja kablowa nadająca informacje,
nadawanie telewizji kablowej, transmisja telewizji kablowych,
usługi nadawania programów telewizji kablowej i telewizji,
nadawanie programów w telewizji, użytkowanie systemów
telewizji kablowej, usługi transmisji strumieniowej w zakresie
treści wideo, audio i telewizji, emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji
za opłatą [pay-per-view], usługi emisyjne w zakresie telewizji
opartej na protokole internetowym (IPTV), transmisje audycji
telewizyjnych, telewizyjnych (transmisja programów -), transmisja programów telewizyjnych, transmisja programów radiowych, usługi nadawania programów telewizyjnych, nadawanie programów przez satelitę, nadawanie programów
telewizji kablowej, nadawanie programów telewizyjnych
i radiowych, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych, transmisja programów telewizyjnych drogą kablową, nadawanie
i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmisja
programów telewizyjnych, interaktywne usługi nadawania
programów i łączności, emitowanie i transmitowanie programów telewizji kablowej, emisja programów telewizyjnych
za pośrednictwem Internetu, transmisja programów radiowych i telewizyjnych przez satelitę, nadawanie programów
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, retransmisja programów telewizyjnych za pośrednictwem satelity
pozaziemskiej, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji audiowizualnej, usługi łączności audiowizualnej, transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, przesyłanie informacji
drogą online, zapewnianie dostępu do treści multimedialnych online, 41 usługi rozrywkowe telewizji przemysłowej,
usługi związane z produkcją rozrywki w postaci telewizji,
produkcja programów radiowych lub programów telewizyjnych, prezentowanie programów telewizyjnych, produkcja
programów telewizji kablowej, produkcja radiowych programów rozrywkowych, realizacja telewizyjnych programów
rozrywkowych, produkcja programów dla telewizji kablowej, udzielanie informacji dotyczących programów telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
produkcja programów telewizyjnych i radiowych, produkcja
i prezentacja programów radiowych, przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji, usługi w zakresie produkcji
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programów radiowych, realizowanie rozrywki w postaci programów telewizyjnych, przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych i radiowych, usługi edukacyjne w postaci
muzycznych programów telewizyjnych, usługi programów
informacyjnych dla radia lub telewizji, produkcja programów
telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, udostępnianie rozrywki online w postaci programów typu teleturnieje, zapewnianie rozrywki online, rozrywka interaktywna
online, usługi w zakresie publikowania online, udostępnianie
filmów online nie do pobrania, udostępnianie informacji online związanych z mediami audiowizualnymi, udostępnianie
multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, udzielanie informacji dotyczących rozrywki
za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych,
bezprzewodowych i online, prezentacja koncertów muzycznych, organizowanie imprez muzycznych, usługi festiwali
muzycznych, usługi bibliotek muzycznych, organizowanie
koncertów muzycznych, organizacja rozrywek muzycznych,
organizowanie widowisk muzycznych, usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań, organizowanie występów muzycznych na żywo, usługi w zakresie dostarczania rozrywki
w formie występów muzycznych na żywo.

nowy biologicznej, usług w zakresie korzystania z łaźni, sauny, solariów, siłowni, usług masażu i rehabilitacyjnych, usług
poradnictwa z zakresu dietetyki i zdrowego odżywiania,
usługi sprzedaży wysyłkowej, hurtowej i detalicznej produktów spożywczych, napoi, suplementów diety, odzieży i obuwia sportowego, nagrań dźwiękowych i audiowizualnych,
usługi prowadzenia wyspecjalizowanych sklepów z żywnością, usługi programów lojalnościowych i pracowniczych
związanych z prowadzeniem zdrowego trybu życia, działalność centrów telefonicznych (call center), 41 usługi klubów
zdrowia, treningi dla poprawy zdrowia i fitness, instruktaż
w zakresie tańca, usługi w zakresie sportu i kulturalne, prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych, treningów aerobiku, jogi,
tańca, usługi wydawnicze, usługi produkcji filmów, nagrań
wideo i programów telewizyjnych, 42 usługi tworzenia i prowadzenia portali internetowych związanych z odżywianiem,
programami dietetycznymi, rozrywką, sportem i rekreacją,
usługi związane z dystrybucją filmów i czasopism tematycznie związanych z programem kalorynka.pl, 43 usługi zaopatrywania w żywność i napoje, usługi restauracyjne, usługi
cateringowe, 44 poradnictwo z zakresu dietetyki i zdrowego
odżywiania, porady i usługi medyczne, usługi w zakresie pielęgnacji zdrowia i urody, usługi spa.

477901
(220) 2017 10 19
EHEALTH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) kalorynkapl

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 05.11.11, 26.13.25, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety, guma do żucia do celów
leczniczych, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne, gotowe dania do spożycia na bazie
wymienionych towarów w tej klasie, 30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier,
miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól,
musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, gotowe
dania do spożycia na bazie wymienionych towarów w tej klasie, 32 napoje dietetyczne, wody mineralne i gazowane oraz
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 35 usługi reklamy, w tym za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi dystrybucji i uaktualniania, ogłoszeń i materiałów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie imprez w celach reklamowych, usługi zarządzania
i administrowania działalnością gospodarczą wraz z doradztwem w tym zakresie, pomoc w organizowaniu i prowadzeniu klubów fitness i usług towarzyszących, badania marketingowe, analizy rynkowe, prowadzenie komputerowych
baz danych oraz zarządzanie plikami, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, usługi public relations, usługi promocyjne
na rzecz osób trzecich, usługi franszyzy w zakresie: prowadzenia usług klubów zdrowia, usług treningu dla poprawy
zdrowia oraz ćwiczeń fitness, usług instruktażowych w zakresie tańca, w zakresie sportu i kulturalnych usług prowadzenia
ćwiczeń gimnastycznych, treningów aerobiku, jogi, tańca,
usług salonów piękności, salonów fryzjerskich, salonów od-

478072
(220) 2017 10 23
CENTRUM ANALIZ GENETYCZNYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ogen

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.03, 26.11.07
(510), (511) 5 testy identyczności genetycznej składające się
z odczynników do użytku medycznego, preparaty do wykrywania predyspozycji genetycznych do celów medycznych, 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
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.
(210) 478311
(220) 2017 10 27
(731) DO THU HIEN, Warszawa
(540) KING BONKBSS

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież.
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478352
(220) 2017 10 28
SM LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz
(540) SM LOGISTIC

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż pojazdów lądowych, części zamiennych do pojazdów, akcesoriów do pojazdów, zatrudnianie
i udostępnianie pracowników, sprzedaż paliw, sprzedaż materiałów budowlanych, instalacyjnych, wyposażenia wnętrz,
wynajmowanie powierzchni reklamowej, usługi promocyjne
i reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prowadzenie komputerowych baz danych, usługi związane z udostępnianiem baz danych, prowadzenie salonów sprzedaży
samochodowych oraz innych pojazdów, 36 wynajmowanie
powierzchni na prowadzenie salonów sprzedaży pojazdów
i wypożyczalni pojazdów, 37 konserwacja i naprawa pojazdów, stacje diagnostyczne pojazdów, serwisowanie pojazdów, usługi myjni pojazdów, usługi stacji benzynowe, usługi budowlane, usługi instalacyjne, sprzątanie i czyszczenie
obiektów, wypożyczanie maszyn i sprzętu budowlanego,
39 transport drogowy towarów, magazynowanie i przechowywanie towarów, przeładunek towarów, konfekcjonowanie
i sortowanie towarów, dostarczanie towarów do klientów,
usługi logistyczne w zakresie transportu, magazynowania
i przeładunku towarów, transport osób, wynajmowanie i wydzierżawianie pojazdów, prowadzenie parkingów, wynajmowanie garaży, prowadzenie biur turystycznych i biur podróży
w celu rezerwacji podróży i organizacji podróży.
479299
(220) 2017 11 22
KBC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl
(540) Galvea

(210)
(731)

do kąpieli, myjki złuszczające do skóry ciała, rękawice do peelingu, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów kosmetycznych i higienicznych za pośrednictwem stacjonarnych
punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
479301
(220) 2017 11 22
INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INDYKPOL PARÓWKI Indykpolki Z PIERSIĄ INDYKA
GWARANCJA 100% jakości

(210)
(731)

(531)

03.07.04, 24.03.18, 26.02.01, 26.04.02, 25.01.01, 26.04.04,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowane, podroby drobiowe, drób wędzony w postaci parówek,
drób pieczony w postaci parówek, parówki, dziczyzna w postaci parówek, półprodukty z surowego mięsa drobiowego, półprodukty panierowane, półprodukty z nadzieniem,
43 usługi gastronomiczne, catering, prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, stołówek, restauracji, restauracji samoobsługowych, przygotowywanie dań na zamówienie oraz
dostawa potraw na zamówienie.
479303
(220) 2017 11 22
INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Indykpolki
(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowane, wyroby wędliniarskie, podroby drobiowe, drób wędzony,
drób pieczony, polędwice, szynki, kiełbasy, golonki, parówki,
kabanosy, wędliny w postaci mielonki, wyroby garmażeryjne,
pasztety, jaja, flaki, krokiety, wyroby wędliniarskie, dziczyzna,
konserwy mięsne, ekstrakty mięsne, produkty mleczne, oleje
jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane, grzyby
suszone, koncentraty, owoce i warzywa przetworzone w postaci mrożonek i puszkowane, mrożonki zawarte w tej klasie,
półprodukty z surowego mięsa drobiowego, półprodukty
panierowane, półprodukty z nadzieniem, drób w galarecie
i galarety drobiowe, kiełbasy, wędliny, dania mięsne gotowe
do spożycia, 43 usługi gastronomiczne, catering, prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, stołówek, restauracji,
restauracji samoobsługowych, przygotowywanie dań na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie.
(210)
(731)

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki kolorowe, kosmetyki do włosów,
kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji zębów, środki do czyszczenia
zębów i płyny do płukania jamy ustnej, odświeżacze oddechu, preparaty do czyszczenia protez zębowych, bawełniane płatki kosmetyczne, wata kosmetyczna, patyczki z watą
do celów kosmetycznych, żele do masażu, inne niż do celów
medycznych, preparaty do demakijażu, żele pod prysznic,
żele, pianki, kremy do golenia, mydła w płynie, mydła w kostce, 8 przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi
i zwierząt, przybory do manicure i pedicure, elektryczne maszynki do golenia, żyletki do maszynek do golenia, maszynki
do golenia, nieelektryczne, ostrza do elektrycznych maszynek do golenia, 16 chusteczki higieniczne, papier toaletowy,
21 szczoteczki do zębów, elektryczne szczoteczki do zębów,
nici dentystyczne, wykałaczki dentystyczne do użytku osobistego, grzebienie do włosów, szczotki do włosów, gąbki
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(210)
(731)

479306
(220) 2017 11 22
BACÓWKA TOWARY TRADYCYJNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Rajbrot
(540) BACÓWKA towary tradycyjne

tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda,
ocet, sosy (przyprawy), lód, 31 produkty rolne, ogrodnicze,
leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta,
świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne,
karma dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe
i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 informacja
handlowa, reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
zgromadzenie następujących towarów: artykułów spożywczych, produktów rolnych, ogrodniczych, leśnych umożliwiające ich wybieranie i kupowanie w sklepach detalicznych,
hurtowych i internetowych, 43 przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.

(531) 07.01.19, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, potrawy na bazie mięsa, ryby, potrawy
na bazie ryb, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, wędliny, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, ryb,
jaj, warzyw, wyroby konserwowane na bazie mięsa, ryb, jaj,
warzyw, 30 kawa, napoje na bazie kawy, herbata, napoje
na bazie herbaty, kakao, napoje na bazie kakao, cukier, ryż,
tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda,
ocet, sosy (przyprawy), lód, 31 produkty rolne, ogrodnicze,
leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta,
świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne,
karma dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe
i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 informacja
handlowa, reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
zgromadzenie następujących towarów: artykułów spożywczych, produktów rolnych, ogrodniczych, leśnych umożliwiające ich wybieranie i kupowanie w sklepach detalicznych,
hurtowych i internetowych, 43 przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.

(210) 479316
(220) 2017 11 23
(731) HURTAP SPÓŁKA AKCYJNA, Łęczyca
(540) CEPHAMED
(510), (511) 5 preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, opatrunki medyczne,
materiały opatrunkowe i aplikatory, preparaty diagnostyczne.

479311
(220) 2017 11 22
BACÓWKA TOWARY TRADYCYJNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Rajbrot
(540) BACÓWKA towary tradycyjne
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.08, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, potrawy na bazie mięsa, ryby, potrawy
na bazie ryb, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, wędliny, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, ryb,
jaj, warzyw, wyroby konserwowane na bazie mięsa, ryb, jaj,
warzyw, 30 kawa, napoje na bazie kawy, herbata, napoje
na bazie herbaty, kakao, napoje na bazie kakao, cukier, ryż,

479330
(220) 2017 11 23
WĘDZIKOWSKI ANDRZEJ MACIEJ, Sławno;
PĄK PAWEŁ, Kostrzyn
(540) OKIEM ROLNIKA
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, publikacje elektroniczne, 35 organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, 41 usługi wydawnicze w zakresie tekstów
elektronicznych, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne
usługi wydawnicze), usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

479336
(220) 2017 11 29
SOBIESŁAW ZASADA IMPORT WIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) WINEZ

(210)
(731)

(531) 26.07.25, 27.05.01
(510), (511) 21 szklanki, kieliszki, naczynia do picia, akcesoria barowe, akcesoria do wina, otwieracze do butelek, w tym
korkociągi, 32 napoje bezalkoholowe, piwo, 33 napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, wina, 41 organizowanie i prowadzenie degustacji wina w celach rozrywkowych lub edukacyjnych, 43 winiarnie, restauracje, puby, bary, usługi barowe
i restauracyjne.
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479345
(220) 2017 11 23
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKO Bank Polski Blisko Sportu
(510), (511) 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam, wynajmowanie przestrzeni reklamowej
w budynkach biurowych, promocja sprzedaży na rzecz osób
trzecich, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą związaną z edukacją, oświatą, nauką, ochroną
zdrowia, kulturą i sztuką, opieką i pomocą społeczną, sportem i rekreacją, ekologią, ochroną środowiska, opieką nad
zwierzętami, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocją i organizacją wolontariatu, promowanie
usług finansowych i ubezpieczeniowych, promowanie działalności i gospodarczej, naukowej, oświatowej, kulturalnej,
sportowej, społecznej, wolontariatu, działalności charytatywnej, promowanie koncertów muzycznych, usługi badania
rynku i opinii publicznej, analizy kosztów, analizy rynkowe,
prognozy ekonomiczne, badanie w dziedzinie działalności
gospodarczej, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, organizowanie targów w celach reklamowych i handlowych, usługi aukcyjne, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, organizowanie i prowadzenie
wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
usługi w zakresie kart lojalnościowych, wydawanie bonów
wartościowych w związku z programami lojalnościowymi,
usługi marketingowe, analizy i raporty marketingowe, doradztwo w zakresie marketingu lojalnościowego, 36 usługi
finansowe, usługi bankowe, usługi bankowe z dostępem
bezpośrednim przez Internet [home banking], bankowość
internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi operacji
finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwestycji
kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płatniczych,
usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji
przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie
transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi
lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer
elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych,
usługi udzielania kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi brokerskie
w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze, usługi
funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami
inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie
ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie
portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finan(210)
(731)

Nr ZT13/2018

sowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe,
ubezpieczenia zdrowotne, finansowanie opieki zdrowotnej,
leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań,
zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży
produktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi
pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie emitowania
obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów o uczestnictwo
w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo
w zakresie papierów wartościowych i aktywów, doradztwo
finansowe w sprawach papierów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót
czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi
informacji finansowej dotyczące walut, patronat finansowy,
usługi sponsorowania finansowego, sponsorowanie i finansowanie działalności edukacyjnej, kulturalnej, rozrywkowej
i sportowej, sponsorowanie imprez kulturalnych, sponsorowanie społecznych akcji charytatywnych, dobroczynnych,
edukacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych, sportowych,
związanych z ochroną środowiska, ekologią, opieką nad
zwierzętami, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, sponsorowanie placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych, finansowanie
kosztów leczenia osób zagrożonych utratą zdrowia lub życia, zbiórki funduszy, tworzenie i organizowanie funduszy
na cele charytatywne, wolontariatu, pomocy rodzinom,
dzieciom i młodzieży, osobom w podeszłym wieku, osobom
niepełnosprawnym, osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi, pomoc
stypendialna dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, organizowanie zbiórek rzeczowych oraz zbiórek funduszy na cele
dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe, ekologiczne, związane ze sztuką, ochroną dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, wycena dzieł sztuki, udzielanie
informacji związanych z wyceną dzieł sztuki, 41 usługi edukacyjne i rozrywkowe, działalność sportowa i kulturalna,
organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych,
rozrywkowych i sportowych, organizowanie plebiscytów,
przyznawanie nagród w dziedzinie sztuki, fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, rozrywki, sportu, filmu,
audycji radiowych i telewizyjnych, organizowanie i obsługa
imprez okolicznościowych, koncertów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji, pokazów i wystaw,
targów i ekspozycji tematycznych z zakresu edukacji, rozrywki, kultury, sztuki, sportu, medycyny, ochrony i profilaktyki
zdrowotnej, organizowanie i obsługa zawodów sportowych,
organizowanie i obsługa imprez sportowo - rekreacyjnych,
organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki, usługi galerii
sztuki, organizowanie loterii, reportaże fotograficzne, informacja o wypoczynku, organizowanie wypoczynku, usługi
informacji o edukacji, rozrywce, sporcie, usługi informacji dotyczące działalności kulturalnej, usługi doradztwa i konsultacji w zakresie edukacji, kultury, rozrywki, sportu, aktywności
fizycznej, utrzymania sprawności i kondycji, programowanie
serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, przygotowywanie serwisów informacyjnych do emisji, usługi
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w zakresie publikowania czasopism, magazynów i książek,
tekstów, innych niż do celów reklamowych, w tym w formie
elektronicznej i w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), publikowanie przewodników
i map turystycznych, udostępnianie powierzchni do celów
rozrywkowych, usługi udostępniania obiektów i urządzeń
sportowych.
479346
(220) 2017 11 23
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKO Bank Polski Blisko Muzyki
(510), (511) 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam, wynajmowanie przestrzeni reklamowej
w budynkach biurowych, promocja sprzedaży na rzecz osób
trzecich, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą związaną z edukacją, oświatą, nauką, ochroną
zdrowia, kulturą i sztuką, opieką i pomocą społeczną, sportem i rekreacją, ekologią, ochroną środowiska, opieką nad
zwierzętami, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocją i organizacją wolontariatu, promowanie
usług finansowych i ubezpieczeniowych, promowanie działalności gospodarczej, naukowej, oświatowej, kulturalnej,
sportowej, społecznej, wolontariatu, działalności charytatywnej, promowanie koncertów muzycznych, usługi badania
rynku i opinii publicznej, analizy kosztów, analizy rynkowe,
prognozy ekonomiczne, badanie w dziedzinie działalności
gospodarczej, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, organizowanie targów w celach reklamowych i handlowych, usługi aukcyjne, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, organizowanie i prowadzenie
wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
usługi w zakresie kart lojalnościowych, wydawanie bonów
wartościowych w związku z programami lojalnościowymi,
usługi marketingowe, analizy i raporty marketingowe, doradztwo w zakresie marketingu lojalnościowego, 36 usługi
finansowe, usługi bankowe, usługi bankowe z dostępem
bezpośrednim przez Internet [home banking], bankowość
internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi operacji
finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwestycji
kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płatniczych,
usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji
przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie
transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi
lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer
elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych,
usługi udzielania kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi brokerskie
w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nierucho(210)
(731)
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mości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze, usługi
funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami
inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie
ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie
portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe,
ubezpieczenia zdrowotne, finansowanie opieki zdrowotnej,
leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego, pozyskiwanie gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań,
zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży
produktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi
pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie emitowania
obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów o uczestnictwo
w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo
w zakresie papierów wartościowych i aktywów, doradztwo
finansowe w sprawach papierów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót
czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi
informacji finansowej dotyczące walut, patronat finansowy,
usługi sponsorowania finansowego, sponsorowanie i finansowanie działalności edukacyjnej, kulturalnej, rozrywkowej
i sportowej, sponsorowanie imprez kulturalnych, sponsorowanie społecznych akcji charytatywnych, dobroczynnych,
edukacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych, sportowych,
związanych z ochroną środowiska, ekologią, opieką nad
zwierzętami, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, sponsorowanie placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych, finansowanie
kosztów leczenia osób zagrożonych utratą zdrowia lub życia, zbiórki funduszy, tworzenie i organizowanie funduszy
na cele charytatywne, wolontariatu, pomocy rodzinom,
dzieciom i młodzieży, osobom w podeszłym wieku, osobom
niepełnosprawnym, osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi, pomoc
stypendialna dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, organizowanie zbiórek rzeczowych oraz zbiórek funduszy na cele
dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe, ekologiczne, związane ze sztuką, ochroną dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, wycena dzieł sztuki, udzielanie
informacji związanych z wyceną dzieł sztuki, 41 usługi edukacyjne i rozrywkowe, działalność sportowa i kulturalna,
organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych,
rozrywkowych i sportowych, organizowanie plebiscytów,
przyznawanie nagród w dziedzinie sztuki, fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, rozrywki, sportu, filmu,
audycji radiowych i telewizyjnych, organizowanie i obsługa
imprez okolicznościowych, koncertów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji, pokazów i wystaw,
targów i ekspozycji tematycznych z zakresu edukacji, rozrywki, kultury, sztuki, sportu, medycyny, ochrony i profilaktyki
zdrowotnej, organizowanie i obsługa zawodów sportowych,
organizowanie i obsługa imprez sportowo - rekreacyjnych,
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organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki, usługi galerii
sztuki, organizowanie loterii, reportaże fotograficzne, informacja o wypoczynku, organizowanie wypoczynku, usługi
informacji o edukacji, rozrywce, sporcie, usługi informacji dotyczące działalności kulturalnej, usługi doradztwa i konsultacji w zakresie edukacji, kultury, rozrywki, sportu, aktywności
fizycznej, utrzymania sprawności i kondycji, programowanie
serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, przygotowywanie serwisów informacyjnych do emisji, usługi
w zakresie publikowania czasopism, magazynów i książek,
tekstów innych niż do celów reklamowych, w tym w formie
elektronicznej i w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), publikowanie przewodników
i map turystycznych, udostępnianie powierzchni do celów
rozrywkowych, usługi udostępniania obiektów i urządzeń
sportowych.
479347
(220) 2017 11 23
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKO Bank Polski Blisko Biznesu
(510), (511) 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam, wynajmowanie przestrzeni reklamowej
w budynkach biurowych, promocja sprzedaży na rzecz osób
trzecich, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą związaną z edukacją, oświatą, nauką, ochroną
zdrowia, kulturą i sztuką, opieką i pomocą społeczną, sportem i rekreacją, ekologią, ochroną środowiska, opieką nad
zwierzętami, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocją i organizacją wolontariatu, promowanie
usług finansowych i ubezpieczeniowych, promowanie działalności gospodarczej, naukowej, oświatowej, kulturalnej,
sportowej, społecznej, wolontariatu, działalności charytatywnej, promowanie koncertów muzycznych, usługi badania
rynku i opinii publicznej, analizy kosztów, analizy rynkowe,
prognozy ekonomiczne, badanie w dziedzinie działalności
gospodarczej, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, organizowanie targów w celach reklamowych i handlowych, usługi aukcyjne, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, organizowanie i prowadzenie
wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
usługi w zakresie kart lojalnościowych, wydawanie bonów
wartościowych w związku z programami lojalnościowymi,
usługi marketingowe, analizy i raporty marketingowe, doradztwo w zakresie marketingu lojalnościowego, 36 usługi
finansowe, usługi bankowe, usługi bankowe z dostępem
bezpośrednim przez Internet [home banking], bankowość
internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi operacji
finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwestycji
kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płatniczych,
usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji
(210)
(731)
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przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie
transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi
lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer
elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych,
usługi udzielania kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi brokerskie
w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze, usługi
funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami
inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie
ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie
portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe,
ubezpieczenia zdrowotne, finansowanie opieki zdrowotnej,
leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań,
zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży
produktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi
pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie emitowania
obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów o uczestnictwo
w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo
w zakresie papierów wartościowych i aktywów, doradztwo
finansowe w sprawach papierów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót
czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi
informacji finansowej dotyczące walut, patronat finansowy,
usługi sponsorowania finansowego, sponsorowanie i finansowanie działalności edukacyjnej, kulturalnej, rozrywkowej
i sportowej, sponsorowanie imprez kulturalnych, sponsorowanie społecznych akcji charytatywnych, dobroczynnych,
edukacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych, sportowych,
związanych z ochroną środowiska, ekologią, opieką nad
zwierzętami, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, sponsorowanie placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych, finansowanie
kosztów leczenia osób zagrożonych utratą zdrowia lub życia, zbiórki funduszy, tworzenie i organizowanie funduszy
na cele charytatywne, wolontariatu, pomocy rodzinom,
dzieciom i młodzieży, osobom w podeszłym wieku, osobom
niepełnosprawnym, osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi, pomoc
stypendialna dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, organizowanie zbiórek rzeczowych oraz zbiórek funduszy na cele
dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe, ekologiczne, związane ze sztuką, ochroną dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, wycena dzieł sztuki, udzielanie
informacji związanych z wyceną dzieł sztuki, 41 usługi edukacyjne i rozrywkowe, działalność sportowa i kulturalna,
organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych,
rozrywkowych i sportowych, organizowanie plebiscytów,
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przyznawanie nagród w dziedzinie sztuki, fotograf!i. muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, rozrywki, sportu, filmu,
audycji radiowych i telewizyjnych, organizowanie i obsługa
imprez okolicznościowych, koncertów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji, pokazów i wystaw,
targów i ekspozycji tematycznych z zakresu edukacji, rozrywki, kultury, sztuki, sportu, medycyny, ochrony i profilaktyki
zdrowotnej, organizowanie i obsługa zawodów sportowych,
organizowanie i obsługa imprez sportowo - rekreacyjnych,
organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki, usługi galerii
sztuki, organizowanie loterii, reportaże fotograficzne, informacja o wypoczynku, organizowanie wypoczynku, usługi
informacji o edukacji, rozrywce, sporcie, usługi informacji dotyczące działalności kulturalnej, usługi doradztwa i konsultacji w zakresie edukacji, kultury, rozrywki, sportu, aktywności
fizycznej, utrzymania sprawności i kondycji, programowanie
serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, przygotowywanie serwisów informacyjnych do emisji, usługi
w zakresie publikowania czasopism, magazynów i książek,
tekstów, innych niż do celów reklamowych, w tym w formie
elektronicznej i w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), publikowanie przewodników
i map turystycznych, udostępnianie powierzchni do celów
rozrywkowych, usługi udostępniania obiektów i urządzeń
sportowych.
479349
(220) 2017 11 23
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKO Bank Polski Blisko Sztuki
(510), (511) 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam, wynajmowanie przestrzeni reklamowej
w budynkach biurowych, promocja sprzedaży na rzecz osób
trzecich, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą związaną z edukacją, oświatą, nauką, ochroną
zdrowia, kulturą i sztuką, opieką i pomocą społeczną, sportem i rekreacją, ekologią, ochroną środowiska, opieką nad
zwierzętami, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocją i organizacją wolontariatu, promowanie
usług finansowych i ubezpieczeniowych, promowanie działalności gospodarczej, naukowej, oświatowej, kulturalnej,
sportowej, społecznej, wolontariatu, działalności charytatywnej, promowanie koncertów muzycznych, usługi badania
rynku i opinii publicznej, analizy kosztów, analizy rynkowe,
prognozy ekonomiczne, badanie w dziedzinie działalności
gospodarczej, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, organizowanie targów w celach reklamowych i handlowych, usługi aukcyjne, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, organizowanie i prowadzenie
wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
usługi w zakresie kart lojalnościowych, wydawanie bonów
wartościowych w związku z programami lojalnościowymi,
usługi marketingowe, analizy i raporty marketingowe, do(210)
(731)
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radztwo w zakresie marketingu lojalnościowego, 36 usługi
finansowe, usługi bankowe, usługi bankowe z dostępem
bezpośrednim przez Internet [home banking], bankowość
internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi operacji
finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwestycji
kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płatniczych,
usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji
przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie
transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi
lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer
elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych,
usługi udzielania kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi brokerskie
w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze, usługi
funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami
inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie
ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie
portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe,
ubezpieczenia zdrowotne, finansowanie opieki zdrowotnej,
leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań,
zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży
produktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi
pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie emitowania
obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów o uczestnictwo
w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo
w zakresie papierów wartościowych i aktywów, doradztwo
finansowe w sprawach papierów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót
czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi
informacji finansowej dotyczące walut, patronat finansowy,
usługi sponsorowania finansowego, sponsorowanie i finansowanie działalności edukacyjnej, kulturalnej, rozrywkowej
i sportowej, sponsorowanie imprez kulturalnych, sponsorowanie społecznych akcji charytatywnych, dobroczynnych,
edukacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych, sportowych,
związanych z ochroną środowiska, ekologią, opieką nad
zwierzętami, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, sponsorowanie placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych, finansowanie
kosztów leczenia osób zagrożonych utratą zdrowia lub życia, zbiórki funduszy, tworzenie i organizowanie funduszy
na cele charytatywne, wolontariatu, pomocy rodzinom,
dzieciom i młodzieży, osobom w podeszłym wieku, osobom
niepełnosprawnym, osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi, pomoc
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stypendialna dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, organizowanie zbiórek rzeczowych oraz zbiórek funduszy na cele
dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe, ekologiczne, związane ze sztuką, ochroną dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, wycena dzieł sztuki, udzielanie
informacji związanych z wyceną dzieł sztuki, 41 usługi edukacyjne i rozrywkowe, działalność sportowa i kulturalna,
organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych,
rozrywkowych i sportowych, organizowanie plebiscytów,
przyznawanie nagród w dziedzinie sztuki, fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, rozrywki, sportu, filmu,
audycji radiowych i telewizyjnych, organizowanie i obsługa
imprez okolicznościowych, koncertów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji, pokazów i wystaw,
targów i ekspozycji tematycznych z zakresu edukacji, rozrywki, kultury, sztuki, sportu, medycyny, ochrony i profilaktyki
zdrowotnej, organizowanie i obsługa zawodów sportowych,
organizowanie i obsługa imprez sportowo - rekreacyjnych,
organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki, usługi galerii
sztuki, organizowanie loterii, reportaże fotograficzne, informacja o wypoczynku, organizowanie wypoczynku, usługi
informacji o edukacji, rozrywce, sporcie, usługi informacji dotyczące działalności kulturalnej, usługi doradztwa i konsultacji w zakresie edukacji, kultury, rozrywki, sportu, aktywności
fizycznej, utrzymania sprawności i kondycji, programowanie
serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, przygotowywanie serwisów informacyjnych do emisji, usługi
w zakresie publikowania czasopism, magazynów i książek,
tekstów, innych niż do celów reklamowych, w tym w formie
elektronicznej i w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), publikowanie przewodników
i map turystycznych, udostępnianie powierzchni do celów
rozrywkowych, usługi udostępniania obiektów i urządzeń
sportowych.
479350
(220) 2017 11 23
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKO Bank Polski Blisko Ciebie
(510), (511) 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam, wynajmowanie przestrzeni reklamowej
w budynkach biurowych, promocja sprzedaży na rzecz osób
trzecich, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą związaną z edukacją, oświatą, nauką, ochroną
zdrowia, kulturą i sztuką, opieką i pomocą społeczną, sportem i rekreacją, ekologią, ochroną środowiska, opieką nad
zwierzętami, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocją i organizacją wolontariatu, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, promowanie
działalności gospodarczej, naukowej, oświatowej, kulturalnej,
sportowej, społecznej, wolontariatu, działalności charytatywnej, promowanie koncertów muzycznych, usługi badania
rynku i opinii publicznej, analizy kosztów, analizy rynkowe,
prognozy ekonomiczne, badanie w dziedzinie działalności
gospodarczej, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, organizowanie targów w celach reklamowych i handlowych, usługi aukcyjne, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, organizowanie i prowadzenie
wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, systematyzacja danych w komputerowych ba(210)
(731)
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zach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
usługi w zakresie kart lojalnościowych, wydawanie bonów
wartościowych w związku z programami lojalnościowymi,
usługi marketingowe, analizy i raporty marketingowe, doradztwo w zakresie marketingu lojalnościowego, 36 usługi
finansowe, usługi bankowe, usługi bankowe z dostępem
bezpośrednim przez Internet [home banking], bankowość
internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych,
usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart
płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych
transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych,
rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami
kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów
hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udzielania
kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi
brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej,
nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz
finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze,
usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie
ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie
portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe,
ubezpieczenia zdrowotne, finansowanie opieki zdrowotnej,
leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań,
zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży
produktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi
pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie emitowania
obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów o uczestnictwo
w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo
w zakresie papierów wartościowych i aktywów, doradztwo
finansowe w sprawach papierów wartościowych, doradztwo
walutowe, usługi udostępniania informacji oraz notowań
giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących
inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane
usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finansowej dotyczące walut, patronat finansowy, usługi
sponsorowania finansowego, sponsorowanie i finansowanie
działalności edukacyjnej, kulturalnej, rozrywkowej i sportowej, sponsorowanie imprez kulturalnych, sponsorowanie
społecznych akcji charytatywnych, dobroczynnych, edukacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych, sportowych, związanych
z ochroną środowiska, ekologią, opieką nad zwierzętami,
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sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
sponsorowanie placówek oświatowych, wychowawczych,
opiekuńczych i zdrowotnych, finansowanie kosztów leczenia
osób zagrożonych utratą zdrowia lub życia, zbiórki funduszy,
tworzenie i organizowanie funduszy na cele charytatywne,
wolontariatu, pomocy rodzinom, dzieciom i młodzieży, osobom w podeszłym wieku, osobom niepełnosprawnym, osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom dotkniętym
klęskami żywiołowymi, pomoc stypendialna dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, organizowanie zbiórek rzeczowych
oraz zbiórek funduszy na cele dobroczynne, społeczne,
szkoleniowe, edukacyjne, sportowe, ekologiczne, związane
ze sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
wycena dzieł sztuki, udzielanie informacji związanych z wyceną dzieł sztuki, 41 usługi edukacyjne i rozrywkowe, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie i prowadzenie
konkursów edukacyjnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie plebiscytów, przyznawanie nagród w dziedzinie
sztuki, fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki,
rozrywki, sportu, filmu, audycji radiowych i telewizyjnych,
organizowanie i obsługa imprez okolicznościowych, koncertów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji, pokazów i wystaw, targów i ekspozycji tematycznych
z zakresu edukacji, rozrywki, kultury, sztuki, sportu, medycyny, ochrony i profilaktyki zdrowotnej, organizowanie i obsługa zawodów sportowych, organizowanie i obsługa imprez
sportowo-rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki, usługi galerii sztuki, organizowanie loterii, reportaże fotograficzne, informacja o wypoczynku, organizowanie
wypoczynku, usługi informacji o edukacji, rozrywce, sporcie,
usługi informacji dotyczące działalności kulturalnej, usługi
doradztwa i konsultacji w zakresie edukacji, kultury, rozrywki,
sportu, aktywności fizycznej, utrzymania sprawności i kondycji, programowanie serwisów informacyjnych do transmisji
przez Internet, przygotowywanie serwisów informacyjnych
do emisji, usługi w zakresie publikowania czasopism, magazynów i książek, tekstów, innych niż do celów reklamowych,
w tym w formie elektronicznej i w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych): publikowanie przewodników i map turystycznych, udostępnianie
powierzchni do celów rozrywkowych, usługi udostępniania
obiektów i urządzeń sportowych.
(210)
(731)
(540)

479410
(220) 2017 11 24
HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 02.03.01, 05.05.20
(510), (511) 29 mięso, mięso konserwowane, wyroby mięsne i wędliniarskie, kiełbasy, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty
mięsne, buliony, konserwowane, suszone i gotowane owoce
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i warzywa, kiszone warzywa, owoce i warzywa konserwowane w alkoholu, galaretki, galaretki owocowe, dżemy, kompoty, jaja, jaja w proszku, mleko, produkty mleczne, napoje
mleczne, napoje z przewagą mleka, jogurty, kefiry, sery, oleje
i tłuszcze jadalne, masło, masło czekoladowe, masło kakaowe, masło kokosowe, masło arachidowe, margaryna, smalec, przetwory owocowe i warzywne, mrożone owoce i warzywa, mrożone mieszanki owocowe i warzywne, mrożone
dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, musy
owocowe, przeciery owocowe i warzywne, sałatki owocowe i warzywne, skórki owocowe, miąższ z owoców, pulpa
owocowa, sosy żurawinowe, żelatyna do żywności, przekąski
na bazie owoców i warzyw, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, owoce lukrowane, owoce i warzywa puszkowane,
pikle, owoce kandyzowane, owoce morza, zupy, zupy jarzynowe, składniki do sporządzania zup, oliwki konserwowane,
grzyby konserwowane, grzyby mrożone, żywność dietetyczna na bazie białka spożywczego i/lub lipidów, żywność
o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu na bazie białka spożywczego i/lub lipidów, soki roślinne do gotowania,
soki pomidorowe do celów kulinarnych, koncentraty pomidorowe, koncentraty do rosołu, koncentraty do bulionu,
spożywcze pyłki kwiatowe jako żywność, rodzynki, migdały,
migdały preparowane, wiórki kokosowe, orzechy preparowane, bakalie, 30 kawa, herbata, herbata mrożona, kakao,
napoje na bazie kakao, kawy i herbaty, czekolady, napoje
czekoladowe, kawowe i kakaowe z mlekiem, cukier, słodziki,
słodziki naturalne, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy, mąka,
wyroby mączne, mrożone wyroby mączne, gotowe dania
na bazie produktów zbożowych i mąki, ravioli, pizza, lasagne,
makarony, produkty zbożowe, kasze, muesli, chleb, wyroby
piekarnicze, jadalne ozdoby do ciast i wypieków, polewy
do ciast i wypieków, ciasta, ciasteczka, herbatniki, biszkopty, ciasta w proszku, wyroby cukiernicze, słodycze, pralinki,
galaretki owocowe, czekolada, lody, lody spożywcze, lody
spożywcze w proszku, środki wiążące do lodów, jogurty
mrożone, sorbety (lody), miód, propolis i inne spożywcze
produkty pszczelarskie, syropy z melasy, słód do celów spożywczych, drożdże, drożdże piekarnicze, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy przyprawowe, sosy do sałatek,
sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy do polewania deserów,
przyprawy, przyprawy ziołowe, przyprawy korzenne, aromaty do napojów, preparaty aromatyczne do żywności, środki
zagęszczające stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, guma do żucia nie do celów leczniczych, keczup,
majonezy, sosy do mięs, żywność dietetyczna na bazie węglowodanów i/lub błonnika, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu na bazie węglowodanów i/lub
błonnika, 32 piwo, wody niegazowane i gazowane, wody
mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej
smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, zagęszczone soki owocowe i warzywne, soki
przecierowe owocowe, warzywne i owocowo-warzywne,
soki i napoje o obniżonej wartości energetycznej, owocowe,
warzywne i owocowo-warzywne soki i napoje wzbogacone
witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne,
napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy
i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów,
ekstrakty do napojów.
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479498
(220) 2017 11 28
DISTRIPARK.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny
(540) Weiss Holz
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.02, 29.01.12
(510), (511) 2 preparaty przeznaczone do usuwania sinizny drewna, 5 środki grzybobójcze do drewna, preparaty
do niszczenia grzybów powodujących sinienie drewna.
(210) 479534
(220) 2018 01 22
(731) ADAMCZYK JACEK, Wrocław
(540) Ekologis

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.11, 05.03.15, 26.01.01, 26.01.15
(510), (511) 39 dystrybucja za pomocą rurociągów i kabli,
dostarczanie energii cieplnej [dystrybucja], dostarczanie
energii elektrycznej, dostarczanie gazu [dystrybucja], dostarczanie paliwa, dostarczanie wody, dostarczanie wody [dystrybucja], dostarczanie wody za pomocą rurociągów, dostarczanie wody za pomocą rur [transport], dostawa energii
elektrycznej, dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, dostawa i dystrybucja energii, dostawa paliwa, dostawa paliwa
do barek, dystrybucja ciepła grzewczego, dystrybucja energii, dystrybucja energii do ogrzewania i chłodzenia budynków, dystrybucja energii elektrycznej, dystrybucja energii
elektrycznej do gospodarstw domowych, dystrybucja energii elektrycznej za pośrednictwem kabli, dystrybucja energii
elektrycznej za pośrednictwem przewodów, dystrybucja
energii odnawialnej, dystrybucja i przesyłanie prądu elektrycznego, dystrybucja prądu elektrycznego, dystrybucja
wody, dzierżawa użytkowania linii elektroenergetycznych
osobom trzecim w zakresie przesyłu elektryczności, transport, czarter statków morskich, czarterowanie floty morskiej,
czarterowanie łodzi, czarterowanie pojazdów do transportu,
czarterowanie statków, doradztwo w dziedzinie usług transportowych świadczone przez centra obsługi telefonicznej
i infolinie, doradztwo w zakresie transportu lotniczego, dostarczanie informacji dotyczących transportu, dostarczanie
informacji w zakresie portów, informacja o transporcie, informacja w zakresie ruchu drogowego, informacje o ruchu drogowym, łamanie lodu, łamanie lodu dla przemysłu żeglugowego, logistyka transportu, maklerstwo okrętowe, maklerstwo transportowe, nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), naziemna obsługa statków powietrznych, obsługa dróg płatnych, obsługa mostów, obsługa mostów
transportowych, obsługa promów, obsługa śluz, nawigacja
(ustalanie położenia, wytyczanie trasy), planowanie tras
[usługi nawigacyjne], śledzenie i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów lub ładunków przy użyciu komputera lub systemów
globalnego pozycjonowania [informacja o transporcie], śledzenie pojazdów pasażerskich za pomocą komputera lub
systemów globalnego pozycjonowania [informacja o transporcie], udostępnianie planów lotów, udostępnianie zindy-
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widualizowanych wskazówek w zakresie kierunku jazdy,
udzielanie informacji nawigacyjnych związanych z lotnictwem, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, usługi doradcze w zakresie nawigacji, usługi globalnego systemu nawigacyjnego, usługi kontroli ruchu lotniczego,
usługi nawigacji lotniczej, usługi nawigacyjne, usługi naziemnej kontroli ruchu dla lotnictwa, usługi planowania lotów,
usługi planowania tras, usługi śledzenia i lokalizowania listów
i paczek, usługi w zakresie monitorowania towarów, usługi
w zakresie nawigacji GPS, wynajem sprzętu GPS do celów
nawigacyjnych, wynajem systemów nawigacyjnych, przewożenie i dostarczanie towarów, chroniony transport przedmiotów wartościowych, doręczanie prezentów, dostarczanie
czasopism, dostarczanie gazet, dostarczanie koszy upominkowych z wybranymi towarami w związku ze szczególną
okazją lub tematem, dostarczanie koszy zawierających żywność i napoje, dostarczanie kwiatów, dostarczanie poczty
i usługi kurierskie, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie wina, dostarczanie żywności
przez restauracje, dostawa alkoholi wysokoprocentowych,
dostawa butelkowanej wody do domów i biur, dostawa części do uziemionych statków powietrznych za pomocą samolotu, dostawa części sprzętu domowego, dostawa droga lądową, dostawa gazet, dostawa kuchenek gazowych, dostawa pizzy, dostawa produktów spożywczych, dostawa przedmiotów wartościowych, dostawa serwetek jednorazowych,
dostawa towarów, dostawa towarów drogą kolejową, dostawa wina, wypożyczanie środków transportu, bagażniki dachowe (wypożyczanie -), czarter helikopterów, czarterowanie autobusów, czarterowanie autokarów, czarterowanie
jachtów, czarterowanie jednostek pływających, czarterowanie jednostek pływających, jachtów, statków, łodzi i pojazdów wodnych, czarterowanie pojazdów podróżnych, czarterowanie statków powietrznych, czarterowanie transportu,
dzierżawa samochodów ciężarowych, dzierżawa wagonów
platform, konie (wypożyczanie -) do celów transportowych,
kontraktowy wynajem pojazdów, organizacja wynajmu pojazdów, organizowanie wynajmu pojazdów, organizowanie
wynajmu samochodów, organizowanie wypożyczania pojazdów, organizowanie wypożyczania samochodów w ramach wakacji zorganizowanych, pojazdy (wypożyczanie -),
pośrednictwo w czarterowaniu statków powietrznych, rezerwacja samochodów do wynajęcia, rezerwacja wypożyczanych samochodów, transport wynajętych samochodów,
udostępnianie pojazdów do wynajmu, transport pasażerski,
aeronautyka (transport -), agenci zajmujący się organizowaniem podróży, agencje rezerwacji podróży, agencje usługowe do planowania podróży, autobusowe usługi transportowe, doradztwo w dziedzinie podróży biznesowych świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, doradztwo w dziedzinie podróży świadczone przez centra obsługi
telefonicznej i infolinie, doradztwo w zakresie planowania
trasy podróży, doradztwo w zakresie podróży, dostarczanie
biletów w celu umożliwienia ich posiadaczom podróży,
eskortowanie pacjentów podczas transportu, eskortowanie
podróżnych, informacja turystyczna, informacje dla podróżnych odnośnie zakłóceń spowodowanych niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, informacje dotyczące podróży
(usługi w zakresie zapewniania -), koordynowanie planów
podróży dla osób prywatnych i grup, obsługa naziemna pasażerów, oprowadzanie wycieczek, organizacja i rezerwacja
rejsów, organizacja i rezerwacja podróży, organizacja wiz podróżnych, paszportów i dokumentów na podróż dla osób
wyjeżdżających za granicę, organizowanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i biletów kolejowych, organizowanie ekspedycji, organizowanie eskorty podróżnych, organizowanie i prowadzenie wycieczek, usługi w zakresie prowa-
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dzenia akcji ratunkowych, pomocy drogowej, holowania
i ratownictwa, akcje ratunkowe [transport], holowanie, holowanie ciężarówek w nagłych przypadkach, holowanie
i transport samochodów w ramach usług pomocy drogowej, holowanie morskie, holowanie pojazdów, holowanie
pojazdów drogowych, holowanie pojazdów mechanicznych, holowanie pojazdów w ramach usług pomocy drogowej, holowanie samochodów lub ciężarówek w nagłych
przypadkach, holowanie samochodów w nagłych przypadkach, holowanie samolotów, holowanie statków, holowanie
za pomocą pojazdów mechanicznych, okrętowe (ratownictwo -), okrętowe (ratownictwo -) [akcje ratunkowe], organizowanie holowania, organizowanie holowania pojazdów, organizowanie pomocy drogowej, podwodne usługi ratownicze,
pomoc drogowa dla silnikowych pojazdów lądowych
do użytku handlowego, ratowanie [odzyskiwanie] ładunków
przewożonych statkiem, ratowanie [odzyskiwanie] pojazdów
mechanicznych, ratownictwo jachtów, ratownictwo morskie, pakowanie i składowanie towarów, całonocne składowanie listów w magazynach, doradztwo w dziedzinie usług
składowania świadczone przez centra obsługi telefonicznej
i infolinie, dzielenie na części i przepakowywanie towarów,
dzierżawa magazynów, dzierżawa palet do transportu lub
składowania towarów, fizyczne magazynowanie danych lub
dokumentów przechowywanych elektronicznie, fizyczne
magazynowanie przechowywanych elektronicznie cyfrowych danych, zdjęć, plików audio i obrazowych, fizyczne
magazynowanie przechowywanych elektronicznie danych,
dokumentów, zdjęć cyfrowych, muzyki, obrazów, materiałów wideo i gier komputerowych, fizyczne magazynowanie
przechowywanych elektronicznie cyfrowych plików wideo,
fizyczne magazynowanie przechowywanych elektronicznie
gier komputerowych, fizyczne magazynowanie przechowywanych elektronicznie zdjęć cyfrowych, fizyczne magazynowanie przechowywanej elektronicznie muzyki cyfrowej, fizyczne magazynowanie przechowywanych elektronicznie
obrazów cyfrowych, informacja o magazynowaniu, informacja o składowaniu, konfekcjonowanie towarów, kriogeniczne
przechowywanie tkanki biologicznej przeznaczonej do późniejszej implantacji, ładowanie i wyładowanie pojazdów, magazynowanie, magazynowanie bagażu, magazynowanie
broszur, magazynowanie celne, magazynowanie cieczy, magazynowanie części, magazynowanie części pojazdów, parkowanie i przechowywanie pojazdów, dokowanie statków,
parkowanie łodzi, parkowanie pojazdów, parkowanie samochodów, parkowanie samochodów przez obsługę, parkowanie statków powietrznych, prowadzenie parkingów, przechowywanie łodzi, rezerwacja miejsc parkingowych przy
lotniskach, udostępnianie garaży, udostępnianie miejsc
do cumowania, udostępnianie miejsc i sprzętu do cumowania, udostępnianie miejsc i wyposażenia do cumowania statków, udostępnianie miejsc parkingowych, udostępnianie
obiektów parkingowych, udostępnianie parkingów i usługi
związane z parkowaniem samochodów, udzielanie informacji dotyczących wynajmu maszyn i urządzeń do pakowania
lub owijania, udzielanie informacji dotyczących usług parkowania pojazdów, udzielanie informacji dotyczących wypożyczania mechanicznych systemów do parkowania, udzielanie
informacji w zakresie miejsc do cumowania, usługi garaży
parkingowych, usługi hangarów na łodzie, usługi hangarowania statków powietrznych, usługi parkingowe, usługi portów dla statków i łodzi, 40 produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie wykonanych elementów, akrylowe
wykańczanie pojazdów, aplikacja monogramów na odzież,
blacharstwo, budowanie maszyn na zamówienie, cięcie futer, dmuchanie szkła, dorabianie kluczy, dorabianie zapasowych kluczy, drukowanie 3D, drukowanie, na zamówienie,
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nazw firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach
promocyjnych i reklamowych, formowanie betonu, formowanie implantów do ciała ludzkiego, formowanie modeli
implantów do ciała ludzkiego, formowanie produktów syntetycznych, formowanie tekstyliów, grawerowanie form, grawerowanie matryc, grawerowanie nagrobków, grawerowanie pieczątek, hafciarstwo, haftowanie, kotlarstwo [obróbka
metali], kotlarstwo [wyroby z miedzi], kowalstwo, krawiectwo, wytwarzanie energii, produkcja energii hydroelektrycznej, produkcja energii przez elektrownie, produkcja energii
przez elektrownie jądrowe, usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, usługi informacyjne i doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej
z energii fal, wynajem baterii, wynajem generatorów prądu
elektrycznego, wynajem sprzętu do wytwarzania energii
elektrycznej, wynajem transformatorów elektrycznych, wypożyczanie generatorów, wypożyczanie generatorów elektrycznych, wypożyczanie kotłów, wypożyczanie sprzętu wytwarzającego energię, wytwarzanie elektryczności, wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, wytwarzanie
energii elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej
z energii fal, wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, wytwarzanie energii elektrycznej wykorzystujące sekwestrację dwutlenku węgla, wytwarzanie gazu i prądu
elektrycznego, wytwarzanie prądu elektrycznego, obróbka
i przetwarzanie materiałów, antykorozyjna obróbka części
metalowych, apreturowanie papieru, apreturowanie tkanin,
barwienie, barwienie metali [nie malowanie], barwienie soczewek, barwienie szkieł kontaktowych, barwienie szyb poprzez pokrywanie ich powierzchni, barwienie tafli szklanych
poprzez obróbkę powierzchni, blacharstwo, chemiczne naparowywanie próżniowe, chromowanie, chromowanie galwaniczne artykułów metalowych, chromowanie galwaniczne przedmiotów metalowych, chromowanie twarde i niklowanie twarde powierzchni metali, chromowanie twarde powierzchni metalowych, cięcie diamentów, cięcie kamieni
szlachetnych, cięcie metalu, cięcie stali, cięcie szkła okiennego, cięcie zasłon, cieplna obróbka metali, cynkowanie, cynowanie, drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, cyfrowe
odnawianie fotografii, cyfrowe polepszanie zdjęć, druk sitowy, druk typograficzny, druk wywabowy, drukowanie, drukowanie cyfrowe, drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć, drukowanie dokumentów z nośników cyfrowych, drukowanie filmu kinematograficznego, drukowanie
fotograficzne, drukowanie fotografii z nośników cyfrowych,
drukowanie fotograwiury, drukowanie książek, drukowanie
litograficzne, drukowanie na wełnie, drukowanie obrazów
na przedmiotach, drukowanie offsetowe, drukowanie
ozdobnych wzorów na opakowaniach prezentów, drukowanie portretów, drukowanie przezroczy fotograficznych, drukowanie reklam, drukowanie szablonów, drukowanie wklęsłe, drukowanie wzorów, powielanie nagrań audio i video,
kopiowanie dysków dźwiękowych, kopiowanie dysków wideo, kopiowanie filmów, kopiowanie filmów kinowych, kopiowanie filmów kinowych na potrzeby telewizji, kopiowanie kaset audio, kopiowanie nagrań na taśmach, kopiowanie
taśm dźwiękowych, powielanie kaset wideo, powielanie
taśm audio, powielanie taśm wideo, przenoszenie materiału
wideo w celu konwersji filmu kinematograficznego na taśmę
wideo, remastering filmów z jednego formatu na inny, reprodukcja filmów kinematograficznych, uzdatnianie i oczyszczanie powietrza i wody, demineralizowanie wody, dezodoryzacja powietrza, kontrola zanieczyszczeń wody, obróbka ścieków, oczyszczanie powietrza, oczyszczanie ścieków pochodzących z procesów produkcyjnych elektrowni, oczyszczanie ścieków przemysłowych, oczyszczanie ścieków z procesów przemysłowych, oczyszczanie wody, odsalanie wody,
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odświeżanie powietrza, osuszanie budynków, powietrze
(dezodoryzacja -), powietrze (odświeżanie -), regeneracja powietrza, regeneracja wody, udzielanie informacji dotyczących usług uzdatniania wody, udzielanie informacji dotyczących wypożyczania urządzeń do klimatyzacji, udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem urządzeń do chłodzenia pomieszczeń do celów domowych, udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem urządzeń do chłodzenia
pomieszczeń do celów przemysłowych, udzielanie informacji związanych z wynajmowaniem urządzeń do oczyszczania
wody, usługi neutralizowania zapachów, usługi oczyszczania
wody na miejscu, usługi usuwania nieprzyjemnych zapachów, usługi uzdatniania i oczyszczania wody, ubój, rzeźnie
koszerne, skórnictwo, ubój drobiu, ubój zwierząt gospodarskich, usługi uboju rytualnego halal [dhabihah], przetwarzanie żywności i napojów, konserwacja napojów, konserwowanie napojów i żywności, konserwowanie żywności, mielenie
kawy, mielenie żywności, młynarstwo, mrożenie żywności,
napromieniowanie żywności, obróbka żywności gotowanej,
palenie i przetwarzanie kawy, produkcja cydru na rzecz innych, produkcja wina na rzecz osób trzecich, przetwarzanie
artykułów spożywczych do użytku w produkcji, przetwarzanie liści herbaty, przetwarzanie mleka, przetwarzanie paszy,
przetwarzanie żywności, przetwarzanie żywności gotowanej, przetwórstwo ryb, puszkowanie żywności, rozdrabnianie żywności, usługi browarnicze, usługi dekorowania ciast
na zamówienie, usługi destylacji alkoholu, usługi konserwacji
żywności.
479603
(220) 2017 11 30
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE
BAGIETKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chojnice
(540) MANUFAKTURA MISTRZOWSKICH WYPIEKÓW
Bagietka
(210)
(731)
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35 usługi w zakresie prowadzenia hurtowni oraz wyspecjalizowanej sieci sklepów firmowych z towarami: pieczywa,
pieczywa pszennego, pieczywa żytniego, pieczywa cukierniczego, pieczywa mieszanego, pieczywa gruboziarnistego,
panierki, chleba, chleba bezdrożdżowego, drożdżówek, bagietek, bułek, bułek z ziarnami, bułeczek słodkich, precli, rogali, chałek, wyrobów cukierniczych drożdżowych, wyrobów
cukierniczych biszkoptowych, strucli, biszkoptów, tortów,
bułek, keksów, szarlotek, jabłeczników, serników, makowca,
placków, ciast kruchych, ciast krucho-drożdżowych, ciast
biszkoptowo-tłuszczowych, ciast drożdżowych, ciast maślanych, ciast parzonych, eklerów, ptysi, kołaczy, pączków, pizzy,
ciasta na ciastka, ciastek, ciasta w proszku, ozdób do ciast,
sucharów, wafli, herbatników, mazurków, wyrobów cukierniczych, wyrobów deserowych, rolad deserowych, kostek deserowych, tortów, mąki i preparatów zbożowych, wyrobów
piekarniczych, potraw na bazie mąki,zaczynu do drożdży,
gofrów, paluszków, bułki tartej, sucharów, pierników, przekąsek zbożowych, zapiekanek, kanapek, wyrobów z polewami, nadziewanymi i bez nadzienia, bezów, kulek serowych,
lodów spożywczych, napojów zimnych, jak wody mineralne
i gorących w tym: kawy, herbaty, gorącej czekolady, pierogów, pyz, naleśników oraz opakowań w postaci kartoników
do ciast i tortów, torebek do pakowania oraz papieru pakowego, 39 transport produkowanych towarów i wyrobów
do wyspecjalizowanej sieci sklepów firmowych.
479647
(220) 2017 12 01
STĘPNIOWSKA BARBARA BELLA DONNA HAIR &
BORDERGOLD, Orzech
(540) TAXI eSKa 24
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.07.04, 27.07.01
(510), (511) 39 usługi przewozu osób.

(531) 08.01.07, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 30 pieczywo, pieczywo pszenne, pieczywo
żytnie, pieczywo razowe, pieczywo cukiernicze, pieczywo
mieszane, pieczywo gruboziarniste, panierka, chleb, chleb
bezdrożdżowy, drożdżówki, bagietki, bułki, bułki z ziarnami,
bułeczki słodkie, precle, rogale, rogaliki, chałki, wyroby cukiernicze drożdżowe, wyroby cukiernicze biszkoptowe, strucle, biszkopty, torty, babki, keksy, szarlotki, jabłeczniki, serniki,
makowce, placki, ciasta kruche, ciasta krucho-drożdżowe,
ciasta biszkoptowo-tłuszczowe, ciasta drożdżowe, ciasta
maślane, ciasto parzone, eklery, ptysie, kołacze, pączki, pizza,
ciasta, ciastka, ciasteczka, ciasto na ciastka, ciasto w proszku,
ozdoby do ciast, suchary, wafle, herbatniki, mazurki, wyroby
cukiernicze, wyroby deserowe, rolady deserowe, kostki deserowe, torty, mąka i preparaty zbożowe, wyroby piekarnicze, potrawy na bazie mąki, zaczyn z drożdży, gofry, paluszki,
bułka tarta, suchary, pierniki, przekąski zbożowe, zapiekanki,
kanapki, wyroby z polewami, nadziewane i bez nadzienia,
bezy, kulki serowe, lody spożywcze, pierogi, pyzy, naleśniki,

(210) 479842
(220) 2017 12 07
(731) DUDEK MARCIN DUDEK, Łęczna
(540) GRUBA BUŁA
(510), (511) 29 potrawy mięsne gotowane, potrawy z mięsem inne niż na bazie mąki i na bazie makaronu, hamburgery, 30 kanapki z mięsem, potrawy z mięsem gotowe na bazie mąki, potrawy z mięsem gotowe na bazie makaronu,
35 sprzedaż napojów i żywności, sprzedaż dań gotowych,
w tym dań z mięsem, hamburgerów, usługi w zakresie sprzedaży towarów towarzyszących żywności, w tym opakowań
na żywność, naczyń, sztućców, naczyń i sztućców jednorazowego użytku, tacek, serwetek, doradztwo w zakresie franczyzy, usługi reklamowe w zakresie usług gastronomicznych,
43 usługi gastronomiczne, wytwarzanie gotowych posiłków
i dań, w tym hamburgerów, catering, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi
barów, kawiarni, restauracji, barów szybkiej obsługi i pozostałe usługi gastronomiczne.
479868
(220) 2017 12 08
LPGTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) BLACK
(510), (511) 7 reduktory jako części instalacji gazowych.

(210)
(731)
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479927
(220) 2017 12 08
LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piaseczno
(540) BEARD MANIAC
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i do ciała, emulsje
do twarzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele do twarzy i do ciała, pianki do twarzy i do ciała, oliwki i balsamy
do skóry, środki do mycia i pielęgnacji stóp, mydła, środki
do mycia i kąpieli, preparaty i środki do mycia, pielęgnacji,
ochrony i modelowania włosów, szampony, balsamy do włosów, odżywki do włosów, kremy do włosów, emulsje do włosów, płyny do włosów, żele do włosów, pianki do włosów,
farby do włosów, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty osobiste i antyperspiranty, środki do makijażu i demakijażu, fluidy, środki
do pielęgnacji i malowania ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, środki do higieny intymnej zawarte w tej klasie, środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem
ultrafioletowym, środki do samoopalania, preparaty do depilacji, pudry do makijażu, pudry do kąpieli, pudry higieniczne
zawarte w tej klasie, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, artykuły toaletowe zawarte w tej klasie, preparaty i środki
do golenia i po goleniu, preparaty i środki do mycia, pielęgnacji, ochrony i modelowania brody i wąsów, farby, olejki,
woski i pomady do brody i wąsów, 5 produkty i preparaty
lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała
do celów leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych, pianki
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, oliwki i balsamy
lecznicze, produkty lecznicze do stóp, sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty do kąpieli leczniczych, preparaty
medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów,
żeli, oliwek i balsamów dla skóry alergicznej i wrażliwej, skóry
suchej, skóry trądzikowej, skóry z problemami naczynkowymi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami,
skóry po zabiegach onkologicznych, skóry napromieniowanej po radioterapii, skóry z problemami łuszczycowymi, skóry kobiet w ciąży lub po ciąży, preparaty lecznicze dla skóry dzieci, preparaty dla skóry atopowej, produkty lecznicze
do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów, preparaty
lecznicze na porost włosów, preparaty witaminowe, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety
do celów leczniczych, suplementy diety wspomagające odchudzanie do celów leczniczych, suplementy diety przeznaczone do polepszania stanu skóry, włosów i paznokci oraz
do ich pielęgnacji do celów leczniczych, herbaty ziołowe
do celów leczniczych.
(210)
(731)

479939
(220) 2017 12 08
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) Pekao TFI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

(210)
(731)

(531) 03.04.01, 03.04.05, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne
do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne,
karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki
obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt
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przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat
i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, mechanizmy
na monety do automatów sprzedających, elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy sklepowe,
maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania
transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych,
oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości
elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń
komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji,
35 usługi audytorskie, usługi księgowe, rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne,
usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama, usługi
reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych,
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej
i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, analizy kosztów, usługi
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji
o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług,
informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana
w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi
bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych,
administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi
przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych
w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych,
usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń
i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi
giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami
giełdowymi, transakcje w zakresie wartości dewizowych,
usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont
depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie
emisji papierów wartościowych, usługi agencji transferowych świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych, pożyczki na emisję papierów wartościowych, analizy
finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo,
doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów
wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych,
obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi finansowe w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi
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planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami
emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie
funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi,
funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej,
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe,
leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna,
udzielanie kredytów hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi, usługi w zakresie faktoringu, faktoring
eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych, usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizowanie funduszy
na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej,
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.
(210) 479946
(220) 2017 12 09
(731) MIRSKI RAFAŁ, Płock
(540) MASTER PUR
(510), (511) 17 niemetalowe węże elastyczne, węże elastyczne z tworzyw sztucznych, węże elastyczne wykonane z poliuretanu, elastyczne rury wężowe z tworzyw sztucznych,
giętkie przewody rurowe wykonane z tworzyw sztucznych.
(210) 479948
(220) 2017 12 09
(731) MIRSKI RAFAŁ, Płock
(540) MASTER CLIP
(510), (511) 17 niemetalowe węże elastyczne, węże elastyczne z tworzyw sztucznych, węże elastyczne wykonane z poliuretanu, elastyczne rury wężowe z tworzyw sztucznych,
giętkie przewody rurowe wykonane z tworzyw sztucznych.
479963
(220) 2017 12 11
MARBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) marba MASZYNY I URZĄDZENIA
(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do: dozowania, zamykania pojemników i butelek, mycia ciśnieniowego - płuczkarki, napełniania - napełniarki, naklejania akcyzy, dozowania taśmy przylepnej, siekania mięsa, zawijania filetów
śledziowych, podajniki taśmy klejącej, mieszalniki, podajniki
mechaniczne, rozdrabniarki - maszyny do rozdrabniania,
etykieciarki, zbiorniki jedno i wielopłaszczowe, przenośniki,
linie technologiczne dla przemysłu warzywnego, mięsnego
i rybnego, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia
maszyn oraz maszyn i urządzeń, 37 serwis w zakresie naprawy maszyn, podzespołów oraz instalacji i części maszyn,
42 projektowanie i montaż nowych maszyn i urządzeń pod
indywidualnego klienta.

Nr ZT13/2018

479973
(220) 2017 12 11
MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Toruń
(540) HUBBER SPORT
(510), (511) 4 oleje do smarowania, oleje przemysłowe, oleje
silnikowe, przeciwpoślizgowe preparaty do pasów, 6 łańcuchy metalowe, łańcuchy zabezpieczające, metalowe, metalowa armatura do przewodów sprężonego powietrza, 7 reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory ciśnienia [części
maszyn], zawory ciśnienia [części maszyn], cylindry do maszyn, cylindry do silników, łożyska dla czopów, czopy [części
maszyn], maszyny do filtrowania, filtry [części maszyn lub
silników], filtry [wkłady] do maszyn filtrujących, silniki hydrauliczne, koła maszyn, pasy do kół pasowych, koła zębate [zespoły] maszynowe, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, łoża silnika inne niż do pojazdów lądowych,
łożyska [części maszyn], łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, koszyczki do łożysk kulkowych, łożyska z automatycznym smarowaniem, miechy [części maszyn], młoty
elektryczne, młoty pneumatyczne, mechanizmy napędu
inne niż do pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe inne
niż do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe inne
niż do pojazdów lądowych, narzędzia [części maszyn], odtłuszczacze [maszyny], osie do maszyn, osłony maszyn, paski
napędowe do wentylatorów silników, pasy do maszyn, pasy
do przenośników, pasy do silników, pasy napędowe do podnośników, młoty pneumatyczne, pneumatyczne urządzenia
sterujące do maszyn i silników, podajniki [części maszyn],
podajniki taśm [maszyny], łańcuchy do podnośników [części
maszyn], pasy napędowe do podnośników, podstawy [statywy] maszyn, pokrywy [części maszyn], pokrywy [osłony,
części maszyn], pompy [części maszyn lub silników], pompy
[maszyny], pompy na sprężone powietrze, maszyny na powietrze sprężone, pasy do prądnic, łożyska przeciwcierne
do maszyn, przekładnie do maszyn, przekładnie łańcuchowe
inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie zębate inne niż
do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne
inne niż do pojazdów lądowych, reduktory ciśnienia [części maszyn], silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych, sita
[maszyny lub części maszyn], smarownice [części maszyn],
pompy smarownicze, sprężarki [maszyny], sprężyny [części
maszyn], sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, sprzęgła
stałe [złącza] inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy
sterowania hydraulicznego do maszyn i silników, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, szczotki [części maszyn], taśmy do kół pasowych, tłoki [części maszyn lub silników], łożyska do wałów transmisyjnych, wibratory [maszyny]
do celów przemysłowych, zawory [części maszyn lub silników], zawory [części maszyn], koła zębate [zespoły] maszynowe, pompy [części maszyn lub silników], 12 klocki, szczęki
hamulcowe do pojazdów, klocki hamulcowe do pojazdów,
obręcze do piast kół, piasty kół pojazdów, zaciski hamulca
tarczowego [części motocykli], zaciski hamulca tarczowego
do pojazdów, zaciski hamulca tarczowego do pojazdów
lądowych, opony do pojazdów, 35 oferowanie w mediach
produktów dla detalicznego handlu, zarządzanie w zakresie
zamówień w handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej],
handlowe wyceny, 37 informacja o naprawach, instalacja,
konserwacja i naprawy maszyn, 39 dostarczanie towarów,
42 badania w dziedzinie mechaniki, inżynieria techniczna,
opracowywanie projektów technicznych, usługi doradcze
w dziedzinie technologii.
(210)
(731)

Nr ZT13/2018
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(210) 479977
(220) 2017 12 11
(731) SIENICKI TOMASZ, Warszawa
(540) SOULFITTER
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe na smartfona,
publikacje elektroniczne do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie, programy komputerowe do przetwarzania danych, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, 35 elektroniczne przetwarzanie
danych, usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, usługi modelek i modeli
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne związane z zarządzaniem w działalności gospodarczej
i administrowaniem działalności gospodarczej świadczone
on-line lub za pośrednictwem Internetu, świadczenie usług
w zakresie katalogów informacji handlowych on-line, usługi marketingowe, dostarczanie informacji handlowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
reklamy on-line, usługi aukcyjne on-line, usługi w zakresie
prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu
i innych mediów, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, reklama
biznesowych stron internetowych, marketing internetowy,
usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej on-line ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, usługi w zakresie reklamy, rozpowszechnianie reklam, przygotowywanie i umieszczanie
reklam na rzecz osób trzecich, reklama, zarządzanie zasobami ludzkimi, rekrutacja personelu, usługi konsultingowe
związane z personelem, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dobór personelu za pomocą metod
psychotechnicznych, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, 42 interaktywne usługi
hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie
i dzielenie się swoimi treściami i obrazami w trybie on-line,
przechowywanie danych elektronicznych, elektroniczne
przechowywanie plików i dokumenty, przechowywanie
treści rozrywkowych w formie elektronicznej, udostępnianie elektronicznej przestrzeni pamięciowej w Internecie,
programowanie oprogramowania do platform handlu
elektronicznego, usługi komputerowe w związku z elektronicznym zapisywaniem danych, hosting platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet, hosting
elektronicznych przestrzeni pamięciowych w Internecie
do reklamowania towarów i usług, usługi doradcze związane z oprogramowaniem używanym w obszarze handlu
elektronicznego, usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, projektowanie stron internetowych, hosting
portali internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, wynajmowanie oprogramowania dla dostępów do Internetu, tworzenie
i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych,
usługi utrzymywania stron internetowych, udostępnienie
wyszukiwarek internetowych, programowanie stron internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania opartego na wykorzystaniu sieci web,
usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowa-
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nia komputerowego, prowadzenie blogów internetowych,
45 usługi randkowe przez Internet, internetowe usługi
zapoznawania osób, usługi serwisów społecznościowych
on-line, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on-line za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania, usługi
internetowe w zakresie umawiania się na randki, swatania
i poznawania osób, doradztwo duchowe, agencje matrymonialne, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi pośrednictwa przy zawieraniu znajomości
towarzyskich, usługi w zakresie wprowadzania do towarzystwa i aranżowania randek, oparte na Internecie, usługi osobiste i społeczne dotyczące potrzeb pojedynczych osób,
usługi w zakresie zapoznawania się za pośrednictwem
komputera, doradztwo w zakresie relacji osobistych, badanie przeszłości osób, uwierzytelnianie danych dotyczących
tożsamości osoby jako usługi potwierdzania tożsamości,
dostarczanie informacji on-line dotyczących dziedziny duchowości, samopomocy i wzmacnianie siebie, świadczenie
usług w zakresie osobistego wsparcia dla rodzin pacjentów
cierpiących na choroby zagrażające życiu.
(210) 479980
(220) 2017 12 11
(731) GAWROŃSKI ZBIGNIEW, Pławno
(540) DR.BURGER
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, żywność dla
niemowląt, 29 krokiety, zupy, falafel, przecięty warzywne,
nasiona, przetworzone, tofu, mięso i wędliny, 30 cheeseburgery, kanapki, mąka, spaghetti, tacos, przekąski na bazie
zbóż, przyprawy, marynaty, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, sprzedaż internetowa, detaliczna i hurtowa
artykułów spożywczych, reklama, usługi marketingowe, outsourcing, 43 bary szybkiej obsługi, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(210) 480018
(220) 2017 12 11
(731) VYSOCHANSKYY MAKSYM, Tarnów
(540) ICOExpert
(510), (511) 42 doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego,
doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego.
(210) 480025
(220) 2017 12 11
(731) Saic Motor Corporation Limited, Szanghaj, CN
(540) MG

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
fakturowanie, poszukiwania w zakresie patronatu, usługi
agencji importowo-eksportowych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej.
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(210) 480027
(220) 2017 12 11
(731) PIEKOSZEWSKI ŁUKASZ, Opalenica
(540) Better Life CATERING DIETETYCZNY

(531) 27.05.01, 29.01.13, 09.07.19, 21.03.13
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi cateringu
zewnętrznego.
480074
(220) 2017 12 14
KOMAR ALICJA MSQ COMPANY, Tomaszów
Mazowiecki
(540) i milk
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież i bielizna dla dzieci i niemowląt, buty
dziecięce, nakrycia głowy dla dzieci i niemowląt, wyprawki
dla niemowląt.
(210) 480086
(220) 2017 12 13
(731) MARY KAY INC., Addison, US
(540) MARY KAY LINK & LEARN

(531) 26.05.10, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, mianowicie prowadzenie zajęć, seminariów, konferencji i warsztatów z dziedziny
sprzedaży bezpośredniej kosmetyków, produktów upiększających, produktów do pielęgnacji skóry oraz produktów
do pielęgnacji osobistej oraz dystrybucja związanych z tym
materiałów szkoleniowych.
480146
(220) 2017 12 15
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) FIFTY-FIFTY
(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)
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480148
(220) 2017 12 15
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SZYNKERS
(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) 480150
(220) 2017 12 15
(731) LUBA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) qmam property
(510), (511) 16 kalendarze, ulotki, katalogi. Informatory,
prospekty, czasopisma, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, dokumentacja projektowa, architektoniczna,
budowlana, konstrukcyjna i Instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicznej, 35 badania i analizy
rynku i opinii publicznej, doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi
na zasadzie franchisingu, usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwa, zasobami
lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonymi do najmu,
zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, organizowanie targów i wystaw handlowych
reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie przetargów
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, zarządzanie
miejscami wystawowymi, informacja o powyższych usługach, 36 usługi developerskie w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni
użytkowej, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi,
wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy
nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami,
lokalami, powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania
i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi wynajmu, kupna i sprzedaży budynków, lokali
i powierzchni użytkowej, pośrednictwo finansowe, usługi
kredytowania, doradztwo inwestycyjne, doradztwo finansowe, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi
i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, informacja o powyższych usługach,
37 usługi developerskie w zakresie budownictwa, w tym
usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych, nadzór budowlany, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracja budynków, konserwacja obiektów
budowlano - mieszkaniowych, budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, roboty
ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi związane z rozbiórką
i burzeniem obiektów, usługi związane z wykonywaniem
wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich, wykony-
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wanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych
schodów, wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, doradztwo
budowlane, informacja o powyższych usługach, 39 usługi
wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, informacja
o powyższych usługach, 42 usługi developerskie w zakresie
projektowania budowlanego, urbanistycznego, architektonicznego i technologicznego, projektowanie konstrukcji,
budynków, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz
technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie
architektury, planowania urbanistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji,
ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, planowanie urbanistyczne, pomiary terenu, projektowanie osiedli, informacja o powyższych usługach, 44 pielęgnowanie
i utrzymanie trawników.
480155
(220) 2017 12 15
ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Q
(210)
(731)

(531) 24.09.13, 27.05.01
(510), (511) 18 skóra, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
35 reklama.
480156
(220) 2017 12 15
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MARINERO
(210)
(731)

(531) 03.09.01, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, pasty rybne
i z owoców morza, konserwy rybne, dania na bazie ryb lub
z dodatkiem ryb, 30 dania gotowe z dodatkiem ryb.
480157
(220) 2017 12 15
ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Q. ARMY
(210)
(731)

25

(531) 25.01.09, 25.01.10, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 18 skóra, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
35 reklama.
480164
(220) 2017 12 15
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) oceania essential men to energize
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do mycia i pielęgnacji
ciała, mydła, żele pod prysznic.
(210)
(731)

480169
(220) 2017 12 15
MICHALAK KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE DOMINUS, Poznań
(540) ELITE COOK
(210)
(731)

(531) 09.07.19, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 10 maty do masażu do celów medycznych,
poduszki do celów medycznych, poduszki do masażu, urządzenia do masażu, 11 urządzenia do ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia i suszenia, sprzęt kuchenny
elektryczny: piece, piecyki, kuchenki, kuchenki indukcyjne,
kuchenki mikrofalowe, opiekacze do mięsa, blachy, ruszty,
grille, urządzenia chłodnicze, chłodziarko - zamrażarki, zamrażarki, urządzenia elektryczne do ogrzewania: grzejniki,
piece i piecyki, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki nie z metali szlachetnych i nie pokrywane nimi: garnki, garnki kuchenne, komplety garnków
kuchennych, patelnie, wyciskarki do owoców.
480179
(220) 2017 12 15
MICHALAK KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE DOMINUS, Poznań
(540) ELITE COMFORT

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 24.13.01, 24.13.17, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 10 maty do masażu do celów medycznych,
poduszki do celów medycznych, poduszki do masażu, urządzenia do masażu, 11 urządzenia do ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia i suszenia: sprzęt kuchenny
elektryczny: piece, piecyki, kuchenki, kuchenki indukcyjne,
kuchenki mikrofalowe, opiekacze do mięsa: blachy, ruszty,
grille, urządzenia chłodnicze, chłodziarko - zamrażarki, zamrażarki, urządzenia elektryczne do ogrzewania: grzejniki,
piece i piecyki, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki nie z metali szlachetnych i nie pokrywane nimi: garnki, garnki kuchenne, komplety garnków
kuchennych, patelnie, wyciskarki do owoców.
480186
(220) 2017 12 15
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) oceania essential men to refresh
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do mycia i pielęgnacji
ciała, mydła, żele pod prysznic.
(210)
(731)
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480188
(220) 2017 12 15
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Vital FRESH
(210)
(731)
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ternetowych słodyczy i wyrobów cukierniczych, kawy, herbaty, czekolady, alkoholi, 41 organizowanie i prowadzenie
loterii, organizowanie i prowadzenie konkursów.
480208
(220) 2017 12 15
ETERNAL EARTH ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Geo-plutonic
(510), (511) 4 energia elektryczna, energia elektryczna
ze źródeł odnawialnych, 11 urządzenia i przyrządy do pozyskiwania głębinowego ciepła ziemi (energii suchych skał)
dla celów dostarczania ciepła do domów mieszkalnych
i budynków, wymienniki ciepła gruntowe pionowe, wymienniki ciepła gruntowe poziome, 16 publikacje drukowane, książki, periodyki, czasopisma, ulotki, broszury, druki,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem urządzeń), 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne w zakresie:
systemów i urządzeń do wytwarzania energii, wytwarzania
energii cieplnej, wytwarzania energii elektrycznej, wytwarzania energii w wyniku pozyskiwania ciepła z gorących
skał, usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn dla
górnictwa, kopalnictwa i budownictwa oraz doradztwo
w zakresie napraw i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, usługi w zakresie pozyskiwania
ciepła z gorących skał, usługi doradcze w zakresie usług
budowlanych, usług instalacyjnych obejmujących systemy
i urządzenia do wytwarzania energii oraz energii cieplnej,
wytwarzania energii elektrycznej, wytwarzania energii
w wyniku pozyskiwania ciepła z gorących skał, usług napraw i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa
i budownictwa oraz usług pozyskiwania ciepła z gorących
skał, 39 dystrybucja energii, dystrybucja energii cieplnej,
dystrybucja prądu elektrycznego, dystrybucja energii wytworzonej w wyniku pozyskiwania ciepła z gorących skał,
40 wytwarzanie energii, wytwarzanie energii cieplnej, wytwarzanie energii elektrycznej, wytwarzanie energii w wyniku pozyskiwania ciepła z gorących skał, usługi doradcze
w zakresie wytwarzania energii, wytwarzania energii cieplnej, wytwarzania energii elektrycznej oraz wytwarzania
energii w wyniku pozyskiwania ciepła z gorących skał,
41 usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie wytwarzania
energii, wytwarzania energii cieplnej, wytwarzania energii
elektrycznej oraz wytwarzania energii w wyniku pozyskiwania ciepła z gorących skał, 42 usługi w zakresie badań,
prac badawczych, ekspertyz naukowych, technicznych
i chemicznych oraz projektowania inżynierskiego, budowlanego i technologicznego, usługi w zakresie poszukiwań
geologicznych, usługi doradcze w zakresie badań, prac badawczych, ekspertyz naukowych, technicznych i chemicznych, projektowania inżynierskiego, budowlanego i technologicznego oraz poszukiwań geologicznych.
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso i wędliny, zupy i wywary, ekstrakty
mięsne, przetworzone produkty mięsne, pasty mięsne,
pasztety, smalec, jaja i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, ryby, owoce morza i mięczaki, pasty rybne i z owoców
morza, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dżemy,
kompoty, pasty owocowe i warzywne, sałatki gotowe, gotowe dania z mięsa, przekąski z owoców, przekąski na bazie
ziemniaków, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, desery owocowe, jogurtowe i mleczne, mleko, nabiał
i substytuty nabiału, produkty mleczne, produkty serowarskie, 30 ryż, kasze, sól, przyprawy i dodatki smakowe, kawa,
herbata, kakao i namiastki tych towarów, mąka, syropy
i melasa, ocet, sosy [przyprawy], sosy, pikantne sosy, czatnej i pasty, zboża, przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe i energetyczne, płatki śniadaniowe, owsianka
i grysik, czekolada, desery, lód, lody spożywcze, mrożone
jogurty i sorbety, cukierki, batony i guma do żucia, chleb,
wypieki, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, dania na bazie ryżu,
dania gotowe zawierające makaron, ciasto do pieczenia,
gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, cukry, naturalne słodziki, słodkie polewy i nadzienia,
produkty pszczele, drożdże i zaczyny, słodkie polewy i nadzienia, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, dania gotowe i wytrawne przekąski, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty
ogrodnicze i leśne, świeże owoce, warzywa, orzechy i zioła,
rośliny, grzyby, słód i zboża nieprzetworzone, wodorosty
spożywcze dla ludzi, siemię lniane, sezam jadalny, świeże
nasiona roślin strączkowych, 32 napoje owocowe, wody,
soki, aromatyzowane napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów,
napoje na bazie orzechów i soi.
480207
(220) 2017 12 15
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) SERDECZNOŚCI OD SOLIDARNOŚCI
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, wyroby czekoladowe, galanteria czekoladowa, czekolady, czekoladki,
czekoladki nadziewane, praliny, bomboniery, cukierki, wyroby piekarnicze, ciastka, ciasteczka, herbatniki, wafle, wafle
nadziewane, wafelki, batony, lody, żelki, żelki z nadzieniem,
draże, galaretki, galaretki nadziewane, bakalie w czekoladzie,
rodzynki w czekoladzie, orzechy w czekoladzie, migdały
w czekoladzie, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
oraz w systemie wysyłkowym za pośrednictwem witryn in-

(210)
(731)

(210) 480233
(220) 2017 12 18
(731) OSTROWSKI MIKOŁAJ, Piaseczno
(540) owiw
(510), (511) 16 materiały drukowane (broszury, broszury
drukowane, pobieralne broszury elektroniczne, organizery
osobiste), 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, fakturowanie, rachunkowość, analizy rynku, wyceny
handlowe, wywiad gospodarczy, przygotowywanie zeznań
podatkowych, 41 usługi szkoleniowe, usługi wydawnicze,
tłumaczenia, 45 usługi prawne, usługi w zakresie mediacji
i negocjacji.
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(210) 480353
(220) 2017 12 19
(731) KRZEMIŃSKI MACIEJ, Poznań
(540) MS BUDOWNICTWO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, administracyjna
obsługa i zarządzanie biurem, telefoniczne udzielanie informacji handlowej, prowadzenie centrów telefonicznych typu
call center na rzecz osób trzecich, 36 doradztwo w sprawach
finansowych.

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.01
(510), (511) 36 usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, powierzchniami mieszkaniowymi i biurowymi, wycena nieruchomości, wynajmowanie mieszkań,
pośrednictwo w obrocie i wynajmowaniu nieruchomości,
powierzchni mieszkalnych i biurowych, 37 Usługi budowlane, Konserwacja i naprawa budynków, Instalowanie, konserwacja i naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) w budynkach,
Instalowanie, konserwacja i naprawa wind oraz dźwigów
w budynkach, budowa budynków mieszkalnych i przemysłowych, budowa dróg i mostów, usługi remontowo-budowlane, malowanie, gipsowanie, murarstwo, hydraulika, montaż
rusztowań, instalowanie i naprawy ogrzewania, rozbiórki budynków, uszczelniania i ocieplanie budynków, wypożyczanie
sprzętu budowlanego, zabezpieczanie przed korozją, stolarstwo, usługi związane z utrzymywaniem obiektów w ciągłej używalności, konserwacje, usługi przywracające obiekt
do stanu używalności po zużyciu i uszkodzeniu - restauracja
istniejących budynków lub innych uszkodzonych obiektów,
które mają być przywrócone do stanu pierwotnego, nadzór
budowlany., 42 usługi projektowe i badawcze, projekty budowlane, branżowe i architektoniczne, analizy techniczne,
ekspertyzy naukowe i techniczne.

(210) 480517
(220) 2017 12 27
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON SINCE 1963 BO TIEU ZUPA BŁYSKAWICZNA
Z KLUSKAMI O SMAKU WOŁOWINY Z PIEPRZEM
ORIENTAL BRAND PREMIUM PIKANTNA BEEF AND
PEPPER-FLAVOURED INSTANT SOUP WITH NOODLES

(210) 480415
(220) 2017 12 21
(731) SZUSTEK MAREK PROFIT, Warszawa
(540) LOMBARD EXPRES

(531) 26.04.18, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż: artykułów elektronicznych, biżuterii, samochodów, artykułów fotograficznych, zabawek,
36 kredytowanie pod zastaw, pożyczki.
480456
(220) 2017 12 22
EUROPE CALLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) e Europe Calling
(210)
(731)

(531)

05.09.01, 05.09.12, 05.09.15, 05.09.21, 08.07.01, 08.07.03,
11.03.08, 11.03.11, 11.03.20, 25.01.15, 09.01.10, 26.04.02,
26.04.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy
miso, zupy w proszku.
(210) 480520
(220) 2017 12 27
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON SINCE 1963 BINH TAY ZUPA BŁYSKAWICZNA
Z KLUSKAMI O SMAKU GRZYBOWYM ORIENTAL
BRAND PREMIUM ŁAGODNA MUSHROOM FLAVOUR
INSTANT NOODLE SOUP (MILD)
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(531)

05.09.08, 05.09.21, 05.09.22, 05.11.05, 09.01.10, 08.07.01,
08.07.03, 11.03.08, 11.03.11, 11.03.20, 25.01.15, 26.04.02,
26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy
miso, zupy w proszku.
(210) 480528
(220) 2017 12 27
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU
KURCZAKA ŁAGODNY ŁAGODNA MILD CHICKEN
FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP (MILD)

Nr ZT13/2018

(531) 29.01.15, 27.05.01, 11.03.99, 08.07.03, 05.03.11, 05.09.99
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy
miso, zupy w proszku.
480566
(220) 2017 12 27
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY,
Bydgoszcz
(540) ARCHITEKTURA
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 05.09.01, 05.09.06, 05.09.12, 08.07.01,
08.07.03, 11.03.08, 11.03.11, 11.03.20, 25.01.15, 19.03.03,
19.03.25
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy
miso, zupy w proszku.
(210) 480530
(220) 2017 12 27
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU
KURCZAKA CURRY OSTRA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, informacja
o edukacji, doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne,
nauczanie korespondencyjne i internetowe, organizowanie
i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie
wystaw z dziedziny edukacji lub nauki, organizowanie konkursów edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów,
zjazdów, organizowanie obozów i imprez turystycznych
i sportowych, usługi wydawnicze, publikowanie książek,
wypożyczanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie tekstów edukacyjnych, naukowych,
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, 42 usługi
architektoniczne.
480568
(220) 2017 12 27
KONARSKI JERZY, Koszalin; KONARSKA ELŻBIETA,
Koszalin; MATECKI JANUSZ, Koszalin
(540) RADMOR
(510), (511) 39 transport pasażerski, usługi taksówek, usługi
kurierskie w zakresie wiadomości i towarów.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

Nr ZT13/2018
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480575
(220) 2017 12 27
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY,
Bydgoszcz
(540) ARCH
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, informacja
o edukacji, doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne,
nauczanie korespondencyjne i internetowe, organizowanie
i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie
wystaw z dziedziny edukacji lub nauki, organizowanie konkursów edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów,
zjazdów, organizowanie obozów i imprez turystycznych
i sportowych, usługi wydawnicze, publikowanie książek,
wypożyczanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie tekstów edukacyjnych, naukowych,
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, 42 usługi
architektoniczne.
(210) 480600
(220) 2017 12 28
(731) FLYRATE LIMITED, Nikozja, CY
(540) Ekassa.com

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.02.07
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi w zakresie udzielania
pożyczek i kredytów, udzielanie pożyczek ratalnych, udzielanie pożyczek pod zastaw, udzielanie poręczeń majątkowych
i osobistych, usługi powiernicze, usługi świadczone przez
agencje kredytowe, usługi gwarancyjne, usługi świadczone
przez agencje ściągania wierzytelności, faktoring, usługi dotyczące informacji finansowych, usługi w zakresie zarządzania finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu
refundacji na rzecz osób trzecich, usługi doradztwa finansowego, usługi w zakresie sponsoringu finansowego, usługi
dotyczące umów kredytowych, pożyczkowych, ratalnych,
leasingowych, usługi analiz finansowych, usługi w zakresie inwestycji finansowych, usługi powiernicze, doradztwo
w zakresie zadłużenia, usługi dotyczące elektronicznego
transferu środków pieniężnych, usługi udostępniania informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej,
usługi dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi rozliczeń
finansowych, usługi agencji rozrachunkowych, usługi lombardowe, usługi dotyczące kart lojalnościowych, usługi w zakresie udzielania rabatów w uczestniczących placówkach
innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej.
(210) 480603
(220) 2017 12 28
(731) FLYRATE LIMITED, Nikozja, CY
(540) Racoongo
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi w zakresie udzielania
pożyczek i kredytów, udzielanie pożyczek ratalnych, udzielanie pożyczek pod zastaw, udzielanie poręczeń majątkowych
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osobistych, usługi powiernicze, usługi świadczone przez
agencje kredytowe, usług gwarancyjne, usługi świadczone
przez agencje ściągania wierzytelności, faktoring, usług dotyczące informacji finansowych, usługi w zakresie zarządzania finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu
refundacji na rzecz osób trzecich, usługi doradztwa finansowego, usługi w zakresie sponsoringu finansowego, usługi
dotyczące umów kredytowych, pożyczkowych, ratalnych,
leasingowych, usługi analiz finansowych, usług w zakresie inwestycji finansowych, usługi powiernicze, doradztwo w zakresie zadłużenia, usługi dotyczące elektronicznego transferu środków pieniężnych, usługi udostępniania informacji
finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi
dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi rozliczeń finansowych, usługi agencji rozrachunkowych, usługi lombardowe, usługi dotyczące kart lojalnościowych, usługi w zakresie
udzielania rabatów w uczestniczących placówkach innych
osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej.
(210) 480816
(220) 2018 01 04
(731) BASIAK ANNA AGRAPLANT, Kielce
(540) AmiAgra
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone do rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, nawozy azotowe,
nawozy bez zawartości chloru, nawozy chemiczne, nawozy
dla rolnictwa, nawozy do celów rolniczych, nawozy do gleb,
nawozy do gleby i ziemi kwiatowej, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy do trawy lub terenów trawiastych, nawozy
do użytku domowego, nawozy do użyźniania gleby, nawozy do ziemi, nawozy i użyźniacze, nawozy mieszane, nawozy
mineralne, nawozy naturalne, nawozy naturalne wykonane
ze składników morskich, nawozy organiczne, nawozy rolnicze,
nawozy do trawników, nawozy do trawy, nawozy uzyskane
metodą przetworzenia odpadów przez dżdżownice, nawozy
użyźniające glebę, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów,
nawozy zawierające azot i magnez (mg), nawozy zawierające
przeciwutleniacze, nawozy zawierające związki azotu, nieorganiczne nawozy, płynne nawozy, potas kalcynowany jako
nawozy, powłoki nasienne jako nawozy, nawozy użyźniające
glebę, siarczan potasu, substancje chelatowe do użytku jako
nawozy do listowia roślin, substancje odżywcze jako nawozy
w płynnej formie do użytku w rolnictwie, superfosfaty jako nawozy, syntetyczne nawozy, wieloskładnikowe nawozy, środki
do ochrony nasion, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, gotowe podłoża hodowlane, materiały do rozsady jako podłoża hodowlane, podłoża dla upraw
bezgruntowych (rolnictwo), podłoża do hodowli wykonane
z pyłu kokosowego, podłoża hodowlane, podłoża hodowlane dla roślin, podłoża hodowlane do ogrodnictwa, preparaty
regulujące wzrost roślin, preparaty do oklejania drzew stosowane w sadownictwie, preparaty do użyźniania gleby, ziemia
do upraw, ziemia doniczkowa, ziemia okrzemkowa, ziemia
preparowana przeznaczona do kiełkowania nasion, 5 podłoża dla kultur stosowane w mikrobiologii, buliony dla kultur
bakteriologicznych, środki bakteriobójcze, podłoża dla kultur
bakteriologicznych, środki chwastobójcze, fungicydy, preparaty do sterylizacji gleby, środki odstraszające owady, środki
przeciw pasożytom, preparaty chemiczne do niszczenia robactwa, preparaty do gazowania gleby, preparaty grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie, preparaty grzybobójcze
do zabijania szkodników, preparaty grzybobójcze, preparaty
i artykuły do tępienia szkodników, środki przeciw roztoczom,
środki bakteriobójcze, środki chemiczne dla leśnictwa (fungicydy), środki chemiczne dla leśnictwa (herbicydy), środki
chemiczne dla leśnictwa (insektycydy), środki chemiczne
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dla leśnictwa (przeciwpasożytnicze), środki chemiczne modyfikujące zachowanie do kontrolowania szkodników, środki
grzybobójcze, środki gryzoniobójcze, środki do zwalczania
insektów, preparaty do sterylizacji gleby, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej obejmujące: produkty chemiczne przeznaczone do rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, nawozy azotowe, nawozy bez zawartości chloru, nawozy chemiczne, nawozy dla rolnictwa, nawozy do celów rolniczych,
nawozy do gleb, nawozy do gleby i ziemi kwiatowej, nawozy
do roślin doniczkowych, nawozy do trawy lub terenów trawiastych, nawozy do użytku domowego, nawozy do użyźniania gleby, nawozy do ziemi, nawozy i użyźniacze, nawozy
mieszane, nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy naturalne wykonane ze składników morskich, nawozy organiczne, nawozy rolnicze, nawozy do trawników, nawozy uzyskane
metodą przetworzenia odpadów przez dżdżownice, nawozy
użyźniające glebę, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów,
nawozy zawierające azot i magnez (mg), nawozy zawierające przeciwutleniacze, nawozy zawierające związki azotu,
nieorganiczne nawozy, płynne nawozy, potas kalcynowany
jako nawozy, powłoki nasienne jako nawozy, siarczan potasu, substancje chelatowe do użytku jako nawozy do listowia
roślin, substancje odżywcze jako nawozy w płynnej formie
do użytku w rolnictwie, superfosfaty jako nawozy, syntetyczne nawozy, wieloskładnikowe nawozy, środki do ochrony nasion, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
gotowe podłoża, materiały do rozsady jako podłoża hodowlane, podłoża dla kultur stosowane w mikrobiologii, podłoża
dla upraw bezgruntowych (rolnictwo), podłoża do hodowli
wykonane z pyłu kokosowego, podłoża hodowlane, podłoża
hodowlane dla roślin, podłoża hodowlane do ogrodnictwa,
preparaty regulujące wzrost roślin, preparaty do oklejania
drzew stosowane w sadownictwie, preparaty do użyźniania
gleby, ziemia do upraw, ziemia doniczkowa, ziemia okrzemkowa, ziemia preparowana przeznaczona do kiełkowania
nasion, buliony dla kultur bakteriologicznych, środki bakteriobójcze, podłoża dla kultur bakteriologicznych, środki chwastobójcze, fungicydy, preparaty do sterylizacji gleby, środki
odstraszające owady, środki przeciw pasożytom, preparaty
chemiczne do niszczenia robactwa, preparaty do gazowania gleby, preparaty grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie, preparaty grzybobójcze do zabijania szkodników,
preparaty grzybobójcze, preparaty i artykuły do tępienia
szkodników, środki przeciw roztoczom, środki chemiczne
dla leśnictwa (fungicydy), środki chemiczne dla leśnictwa
(herbicydy), środki chemiczne dla leśnictwa (insektycydy),
środki chemiczne dla leśnictwa (przeciwpasożytnicze), środki chemiczne modyfikujące zachowanie do kontrolowania
szkodników, środki grzybobójcze, środki gryzoniobójcze,
środki do zwalczania insektów, preparaty do sterylizacji gleby, marketing, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna,
reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach związanych z promocją powyższych usług i towarów,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, prowadzenie
punktów informacji konsumenckiej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej.
(210)
(731)

480825
(220) 2018 01 04
MAURISSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
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(540) AlgaSkin²-BioTarcza Ochronna
(510), (511) 3 kosmetyki, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty kosmetyczne do kąpieli, maseczki kosmetyczne, kremy kosmetyczne, preparaty do mycia, odżywki do włosów, płyny
do pielęgnacji włosów, pomadki do ust, preparaty kąpielowe
do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, toniki kosmetyczne, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu.
(210) 480829
(220) 2018 01 04
(731) WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE, KIELCE
(540) pasjonaci

(531) 02.01.15, 18.05.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 pomoc w tworzeniu i rozwoju oraz promowaniu podmiotów gospodarczych, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą przedsiębiorstw przemysłowych,
promocja regionalnych podmiotów gospodarczych, promocja sprzedaży wyników prac badawczo-rozwojowych oraz
wyników badan naukowych w dziedzinie nauk technicznych, usługi organizowania targów w celach handlowych i/
lub reklamowych, wynajem maszyn i urządzeń biurowych,
41 usługi szkoleniowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr podmiotów gospodarczych w zakresie zaawansowanych technologii i zarządzania innowacjami, organizacja konferencji,
kongresów, sympozjów, 42 doradztwo specjalistyczne w zakresie wykorzystania przez przedsiębiorstwa przemysłowe
maszyn i urządzeń technologicznych oraz sprzętu laboratoryjnego, wypożyczanie wyposażenia komputerowego
i technologicznego, prace badawczo-rozwojowe w zakresie
nowych technologii, zwłaszcza na zlecenia małych i średnich
przedsiębiorstw przemysłowych, prace innowacyjno-wdrożeniowe i ekspertyz technicznych.
(210) 480848
(220) 2018 01 05
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) VEGE
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(531) 05.03.13, 05.03.20, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.

44 ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja trawników, projektowanie kompozycji kwiatowych, projektowanie krajobrazów, usługi ogrodnicze, wykonywanie wieńców.

(210) 480852
(220) 2018 01 05
(731) BŁAŻEJEWSKI ŁUKASZ 7 STREET, Pruszków
(540) FIT VEGAN

(531) 26.03.04, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 42 planowanie [projektowanie] budynków,
planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, projektowanie architektoniczne, projektowanie budowlane,
projektowanie budynków, projektowanie budynków o kontrolowanym środowisku, projektowanie domów, projektowanie mebli, projektowanie techniczne, projektowanie
wnętrz budynków, projektowanie zewnętrznej części budynków, przygotowywanie projektu architektonicznego,
usługi doradcze w zakresie planowania architektonicznego,
usługi doradcze związane z projektowaniem budynków,
usługi architektoniczne, usługi architektoniczne dotyczące
zagospodarowania terenu, usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania planów architektonicznych, usługi architektury wnętrz,
usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, usługi projektowania architektonicznego, usługi projektowania dotyczące
architektury, usługi w zakresie architektury i projektowania
wnętrz, usługi w zakresie planowania architektonicznego.

(531) 05.03.11, 01.01.05, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, bary samoobsługowe, również oferujące dania z dostawą oraz dania na wynos.
480856
(220) 2018 01 05
EXIMP GRZEGORZ KUTA, MAREK KUTA SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa
(540) LORETTA VITALE EXCLUSIVE SHOES
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.02
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.
480859
(220) 2018 01 05
WADOWSKI BARTOSZ SALES NETWORK,
Dąbrowa Górnicza
(540) „Las pod przykrywką”
(510), (511) 26 kwiaty sztuczne, sztuczne rośliny, wieńce
z kwiatów sztucznych, girlandy sztuczne, 31 kwiaty, kwiaty
suszone do dekoracji, rośliny, rośliny sztuczne do dekoracji, wieńce z kwiatów naturalnych, zioła ogrodowe świeże,
krzewy, krzewy róż, 35 wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, 39 dostarczanie kwiatów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostawa towarów, pakowanie prezentów,
pakowanie towarów, 42 projektowanie dekoracji wnętrz,
(210)
(731)

(210) 480860
(220) 2018 01 05
(731) GAWLAS ŁUKASZ, Mnich
(540) proste domy

480866
(220) 2018 01 05
G&G IWONA LUCCHESI KOZŁOWSKA, GIANFRANCO
LUCCHESI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) DISCOUNTERRA
(510), (511) 25 odzież, odzież ze skóry i z imitacji skóry, obuwie, nakrycia głowy, bielizna osobista, bielizna nocna, kurtki,
spodnie, bluzy, podkoszulki, koszule, płaszcze, swetry, suknie,
sukienki, kostiumy, garsonki, spódnice, rajstopy, pończochy,
skarpety, kapcie, rękawiczki, szaliki, czapki, chusty, szlafroki,
piżamy, koszule nocne, odzież sportowa, kostiumy do opalania i pływania, dresy, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
artykułów odzieżowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów odzieżowych za pośrednictwem Internetu, usługi
w zakresie badania rynku, sondaże opinii publicznej, organizowanie targów i wystaw handlowych w celach handlowych
i reklamowych dotyczących zagadnień branży odzieżowej,
gastronomicznej, hotelowej, rozrywkowej, zarządzanie targami i wystawami o charakterze handlowym i reklamowym,
pozyskiwanie danych do baz danych, systematyzowanie
i zarządzanie tymi danymi, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi dekorowania sklepów i punków
sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, rekrutacja personelu, sporządzanie prognoz ekonomicznych, usługi badania rynku.
(210)
(731)
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480890
(220) 2018 01 08
SMART CITY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) kracar
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
przenośnych, elektroniczne urządzenia i przyrządy do nawigacji i ustalania położenia, oprogramowanie użytkowe, aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie
komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, gazety
elektroniczne do pobrania, 35 informacja marketingowa,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, reklama za pośrednictwem Internetu, dostarczanie
informacji za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe
i promocyjne, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, kompilacja danych
dla osób trzecich, tworzenie komputerowych baz danych,
dostarczanie skomputeryzowanych informacji w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy
danych, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów
w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, dostarczanie informacji
handlowych, usługi lokalizacji zapasów w oparciu o bazy
danych, informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, rozpowszechnianie informacji handlowych, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych przez Internet,
38 dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie użytkownikom dostępu do informacji w Internecie,
zapewnianie użytkownikom dostępu do platform w Internecie, usługi przysyłania wiadomości, przesyłanie informacji
za pomocą środków elektronicznych, usługi komunikacyjne
umożliwiające przysyłanie informacji za pomocą środków
elektronicznych, platforma internetowa do dostarczania
usług nawigacji, informacji reklamowych i marketingowych,
39 usługi nawigacyjne, usługi nawigacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, usługi doradcze w zakresie nawigacji,
planowanie tras [usługi nawigacyjne], nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), usługi informacji o ruchu
drogowym, usługi monitorowania ruchu, usługi informacji
o położeniu towarów i usług, udostępnianie danych związanych z metodami transportu, skomputeryzowane usługi
informacyjne w zakresie transportu, skomputeryzowane
planowanie związane z transportem, informacja o składowaniu, informacja o transporcie, 41 publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
42 hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji
i informacji.
(210)
(731)

(210) 480920
(220) 2018 01 09
(731) KOLASA MACIEJ, Nowy Targ
(540) FERIE ZE STOKUSIEM
(510), (511) 12 pojazdy, instalacje transportujące (wyciągi
narciarskie), urządzenia służące do poruszania się na lądzie,
w powietrzu lub wodzie, w szczególności: aparatura i urządzenia do transportu za pomocą lin, pojazdy śnieżne, rowery,
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sanie osobowe (pojazdy), wyciągi narciarskie, wyciągi krzesełkowe, 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
w tym w szczególności: reklama, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek druków, prospektów broszur), organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, reklama radiowa, reklama (rozpowszechnianie materiałów ulotek, prospektów druków, próbek), reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy prasowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama
telewizyjna, usługi marketingowe, 39 transport, pakowanie
i składowanie towarów, organizowanie podróży, w szczególności: informacja turystyczna, informacja o podróżach
i transporcie turystycznym, organizowanie wycieczek lądowych i morskich, pielgrzymek oraz zwiedzania turystycznego, organizowanie wypoczynku grupowego, podróży
i turystyki, pośrednictwo w sprzedaży usług turystycznych
i rekreacyjnych, prowadzenie biur turystycznych, rezerwacja miejsc na wycieczki i środki transportu, sprzedaż miejsc
na środki transportu, usługi w zakresie pilotażu wycieczek,
wynajmowanie środków transportu, usługi przewozowe kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi, 41 edukacja, rozrywka i sport w szczególności usługi sportowe i w zakresie
fitnessu, w tym w szczególności: informacje na temat sportu,
instruktaż w zakresie sportów zimowych, kursy szkoleniowe
dotyczące zajęć sportowych, nauczanie, trening i instruktaż
sportowy, nauka jazdy na nartach, nauka w zakresie sportu,
obozy sportowe, organizowanie obozów sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja turniejów sportowych, organizowanie i prowadzenie szkolnych zawodów sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami
sportowymi, organizowanie zajęć sportowych i zawodów
sportowych, prowadzenie zawodów sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, rezerwacja obiektów sportowych, szkolenia sportowe, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkoły narciarskie, udostępnianie obiektów i sprzętu
dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu
na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu
do narciarstwa, udostępnianie obiektów i sprzętu narciarskiego, udostępnianie stoków narciarskich, usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, usługi edukacyjne
dotyczące sportu, usługi rekreacyjne dotyczące narciarstwa,
usługi sportowe, usługi szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa,
usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi w zakresie
edukacji sportowej, usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, wynajem sprzętu
snowboardowego, wynajem sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, zajęcia sportowe i rekreacyjne, organizowanie zawodów sportowych, usługi edukacyjne i instruktażowe, w tym
w szczególności: instruktaż w zakresie sportów zimowych,
kursy szkoleniowe w zakresie zajęć sportowych, nauczanie
trening i instruktaż sportowy, nauka jazdy na nartach, nauka
w zakresie sportu, szkolenie sportowe, szkoły narciarskie, usługi szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa, usługi szkoleniowe
w zakresie sportu, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi w zakresie instruktażu sportowego.
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(210) 480922
(220) 2018 01 09
(731) KOLASA MACIEJ, Nowy Targ
(540) STOK SZKOŁA NARCIARSKA

(531) 01.03.01, 01.03.12, 06.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy, instalacje transportujące (wyciągi
narciarskie), urządzenia służące do poruszania się na lądzie,
w powietrzu lub wodzie, w szczególności: aparatura i urządzenia do transportu za pomocą lin, pojazdy śnieżne, rowery,
sanie osobowe (pojazdy), wyciągi narciarskie, wyciągi krzesełkowe, 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
w tym w szczególności: reklama, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek druków, prospektów broszur), organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
dystrybucjia i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, reklama
radiowa, reklama (rozpowszechnianie materiałów ulotek,
prospektów druków, próbek), reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy prasowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama
telewizyjna, usługi marketingowe, 39 transport, pakowanie
i składowanie towarów, organizowanie podróży, w szczególności: informacja turystyczna, informacja o podróżach
i transporcie turystycznym, organizowanie wycieczek lądowych i morskich, pielgrzymek oraz zwiedzania turystycznego, organizowanie wypoczynku grupowego, podróży
i turystyki, pośrednictwo w sprzedaży usług turystycznych
i rekreacyjnych, prowadzenie biur turystycznych, rezerwacja miejsc na wycieczki i środki transportu, sprzedaż miejsc
na środki transportu, usługi w zakresie pilotażu wycieczek,
wynajmowanie środków transportu, usługi przewozowe kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi, 41 edukacja, rozrywka i sport w szczególności usługi sportowe i w zakresie
fitnessu, w tym w szczególności: informacje na temat sportu,
instruktaż w zakresie sportów zimowych, kursy szkoleniowe
dotyczące zajęć sportowych, nauczanie, trening i instruktaż
sportowy, nauka jazdy na nartach, nauka w zakresie sportu,
obozy sportowe, organizowanie obozów sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja turniejów sportowych, organizowanie i prowadzenie szkolnych
zawodów sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, prowadzenie zawodów sportowych,
przeprowadzanie imprez sportowych, rezerwacja obiektów
sportowych, szkolenia sportowe, szkolenia w zakresie zajęć
sportowych, szkoły narciarskie, udostępnianie obiektów
i sprzętu dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów
i sprzętu na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów
i sprzętu do narciarstwa, udostępnianie obiektów i sprzętu
narciarskiego, udostępnianie stoków narciarskich, usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, usługi
edukacyjne dotyczące sportu, usługi rekreacyjne dotyczące
narciarstwa, usługi sportowe usługi szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usłu-
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gi trenerów osobistych, usługi trenerskie w zakresie sportu,
usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji,
wynajem sprzętu snowboardowego, wynajem sprzętu
sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, zajęcia sportowe i rekreacyjne, organizowanie zawodów sportowych, usługi edukacyjne
i instruktażowe, w tym w szczególności: instruktaż w zakresie
sportów zimowych, kursy szkoleniowe w zakresie zajęć sportowych, nauczanie trening i instruktaż sportowy, nauka jazdy na nartach, nauka w zakresie sportu, szkolenie sportowe,
szkoły narciarskie, usługi szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi trenerskie
w zakresie zajęć sportowych, usługi w zakresie instruktażu
sportowego.
481012
(220) 2018 01 11
STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH,
Warszawa
(540) FILMOWCY POLSCY
(210)
(731)

(531) 21.01.15, 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, periodyki, publikacje,
druki, materiały drukowane, fotografie, ulotki, broszury,
plakaty, afisze, albumy, kalendarze, karty pocztowe i okolicznościowe, katalogi, prospekty, informatory, notesy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, czasopisma,
tablice ogłoszeniowe i informacyjne z papieru lub kartonu,
notatniki, publikacje na nośniku papierowym, bilety, kartki
okolicznościowe, rysunki, nalepki, 35 usługi organizacji targów i wystaw o charakterze reklamowym łub handlowym,
usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych w prasie, radiu,
telewizji, usługi tworzenia komputerowych baz danych,
36 pozyskiwanie finansowania dla działalności kulturalnej,
w tym dla filmów, sponsorowanie i finansowanie działalności kulturalnej, w tym filmów, 41 produkcja filmów, dystrybucja filmów, studia filmowe, organizowanie ceremonii
wręczania nagród związanych z kulturą i sztuką, w tym z filmem, usługi wydawnicze, usługi publikowania wydawnictw
on-line, usługi organizacji sympozjów, konferencji, seminariów, konkursów, usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, usługi w zakresie
kultury, udostępnianie informacji na temat kultury i sztuki,
w tym filmu i kinematografii za pośrednictwem portalu
on-line, organizowanie wystaw o charakterze kulturalnym
lub edukacyjnym, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, mikro-wydawnictwa, pisanie i publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, usługi reporterskie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, szkoleń, kongresów
i konferencji, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, fotoreportaże, organizowanie imprez rozrywkowych,
konkursów i plebiscytów, organizowanie wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, organizowanie spektakli, publikowanie
książek, gazet, czasopism i periodyków, 45 licencjonowanie
praw własności intelektualnej i przemysłowej, w tym związanych z filmami, usługi prawne związane z eksploatacją praw
autorskich do filmów, usługi lobbystyczne inne niż w celach
handlowych, zarządzanie prawami autorskimi.
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481013
(220) 2018 01 11
STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH,
Warszawa
(540) magazyn filmowy

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, periodyki, publikacje,
druki, materiały drukowane, fotografie, ulotki, broszury,
plakaty, afisze, albumy, kalendarze, karty pocztowe i okolicznościowe, katalogi, prospekty, informatory, notesy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, czasopisma,
tablice ogłoszeniowe i informacyjne z papieru lub kartonu,
notatniki, publikacje na nośniku papierowym, bilety, kartki
okolicznościowe, rysunki, nalepki, 35 usługi organizacji targów i wystaw o charakterze reklamowym lub handlowym,
usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych w prasie, radiu,
telewizji, usługi tworzenia komputerowych baz danych,
36 pozyskiwanie finansowania dla działalności kulturalnej,
w tym dla filmów, sponsorowanie i finansowanie działalności kulturalnej, w tym filmów, 41 produkcja filmów, dystrybucja filmów, studia filmowe, organizowanie ceremonii
wręczania nagród związanych z kulturą i sztuką, w tym z filmem, usługi wydawnicze, usługi publikowania wydawnictw
on-line, usługi organizacji sympozjów, konferencji, seminariów, konkursów, usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, usługi w zakresie
kultury, udostępnianie informacji na temat kultury i sztuki,
w tym filmu i kinematografii za pośrednictwem portalu
on-line, organizowanie wystaw o charakterze kulturalnym
lub edukacyjnym, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, mikro-wydawnictwa, pisanie i publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, usługi reporterskie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, szkoleń, kongresów
i konferencji, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, fotoreportaże, organizowanie imprez rozrywkowych,
konkursów i plebiscytów, organizowanie wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, organizowanie spektakli, publikowanie
książek, gazet, czasopism i periodyków, 45 licencjonowanie
praw własności intelektualnej i przemysłowej, w tym związanych z filmami, usługi prawne związane z eksploatacją praw
autorskich do filmów, usługi lobbystyczne inne niż w celach
handlowych, zarządzanie prawami autorskimi.
481016
(220) 2018 01 11
STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH,
Warszawa
(540) Stowarzyszenie Filmowców Polskich
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, periodyki, publikacje,
druki, materiały drukowane, fotografie, ulotki, broszury, plakaty, afisze, albumy, kalendarze, karty pocztowe i okolicznościowe, katalogi, prospekty, informatory, notesy, materiały
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szkoleniowe i instruktażowe, książki, czasopisma, tablice
ogłoszeniowe i informacyjne z papieru lub kartonu, notatniki, publikacje na nośniku papierowym, bilety, kartki okolicznościowe, rysunki, nalepki, 35 usługi organizacji targów
i wystaw o charakterze reklamowym lub handlowym, usługi
reklamowe, usługi w zakresie promocji, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych w prasie, radiu, telewizji,
usługi tworzenia komputerowych baz danych, 36 pozyskiwanie finansowania dla działalności kulturalnej, w tym dla
filmów, sponsorowanie i finansowanie działalności kulturalnej, w tym filmów, 41 produkcja filmów, dystrybucja filmów,
studia filmowe, organizowanie ceremonii wręczania nagród
związanych z kulturą i sztuką, w tym z filmem, usługi wydawnicze, usługi publikowania wydawnictw on-line, usługi
organizacji sympozjów, konferencji, seminariów, konkursów,
usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie festiwali
w celach kulturalnych, usługi w zakresie kultury, udostępnianie informacji na temat kultury i sztuki, w tym filmu i kinematografii za pośrednictwem portalu on-line, organizowanie wystaw o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, mikro-wydawnictwa, pisanie i publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, usługi reporterskie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, szkoleń, kongresów i konferencji, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, fotoreportaże, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
organizowanie spektakli, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, 45 licencjonowanie praw własności
intelektualnej i przemysłowej, w tym związanych z filmami,
usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich
do filmów, usługi lobbystyczne, inne niż w celach handlowych, zarządzanie prawami autorskimi.
481060
(220) 2018 01 12
STOWARZYSZENIE EUROPEJSKIE CENTRUM
WSPARCIA SPOŁECZNEGO HELPER, Olsztyn
(540) CENTRUM ALZHEIMERA DAR SERCA
(210)
(731)

(531) 02.07.23, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 domy opieki dla osób w podeszłym wieku,
ośrodki opieki dziennej.
481072
(220) 2018 01 12
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) konto Przekorzystne
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne
do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne,
karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki
obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt
przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat
i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, mechanizmy
na monety do automatów sprzedających, elektroniczne ma(210)
(731)
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szyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy sklepowe,
maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania
transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych,
oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości
elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń
komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji,
35 usługi audytorskie, usługi księgowe, rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne,
usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama, usługi
reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych,
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej
i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, analizy kosztów, usługi
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji
o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług,
informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana
w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi
bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych,
administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi
przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych
w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych,
usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń
i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi
giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami
giełdowymi, transakcje w zakresie wartości dewizowych,
usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont
depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie
emisji papierów wartościowych, usługi agencji transferowych świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych, pożyczki na emisję papierów wartościowych, analizy
finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo,
doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów
wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych,
obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi finansowe w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi
planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami
emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie
funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi,
funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej,
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe,
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leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna,
udzielanie kredytów hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi, usługi w zakresie faktoringu, faktoring
eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych, usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizowanie funduszy
na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej,
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie,
38 usługi telekomunikacyjne, usługi przesyłania informacji,
usługi przesyłania informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz
udostępniania łączności do przesyłania takiej informacji
poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia satelitarne, usługi
udostępniania połączenia ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych oraz informacji elektronicznych, usługi udostępniania platformy internetowej używanej
do wykonywania operacji finansowych i bankowych oraz
prezentowania informacji.
481075
(220) 2018 01 12
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) konto Przekorzystne Banku Pekao S.A.
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne, karty kodowane magnetycznie, karty zawierające
płytki obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych,
elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych,
sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart
bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty
do wpłat i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów
sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, mechanizmy na monety do automatów sprzedających, elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji
finansowych, kasy sklepowe, maszyny liczące, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania transakcji z użyciem kart
płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie
komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie
komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom
płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami,
oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 35 usługi
audytorskie, usługi księgowe, rachunkowość, sporządzanie
wyciągów z konta, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej,
analizy rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne, usługi
w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama, usługi reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych,
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni rekla(210)
(731)
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mowej i czasu reklamowego, usługi obsługi programów
lojalnościowych i programów promocyjnych, analizy
kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji
danych w komputerowych bazach danych, doradztwo
w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich
ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi maklerskie, usługi
prowadzenia rachunków bankowych, administrowanie
rachunkami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania
wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń
pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usługi
przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń
i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi
giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami
giełdowymi, transakcje w zakresie wartości dewizowych,
usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont
depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie
emisji papierów wartościowych, usługi agencji transferowych świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych, pożyczki na emisję papierów wartościowych,
analizy finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie
emisji papierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi
przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów
i papierów wartościowych, usługi udostępniania skrytek
sejfowych, obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe,
usługi finansowe w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi planowania w zakresie emerytur, zarządzenia
inwestycjami emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie funduszami powierniczymi, funduszami
inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi
kasy mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, leasing finansowy, finansowanie
leasingu pojazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing),
bankowość hipoteczna, udzielanie kredytów hipotecznych,
administrowanie kredytami hipotecznymi, usługi w zakresie faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring dyskontowy,
faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych,
usługi wykonywania terminowych operacji finansowych,
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie
bankowości hipotecznej, usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie wszystkich
ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi przesyłania informacji, usługi przesyłania informacji
tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępniania łączności
do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia satelitarne, usługi udostępniania
połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednic-
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twem telekomunikacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń
elektronicznych oraz informacji elektronicznych, usługi
udostępniania platformy internetowej używanej do wykonywania operacji finansowych i bankowych oraz prezentowania informacji.
481124
(220) 2018 01 15
COLOURS FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła
(540) COLOURS FACTORY

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, afisze, plakaty, broszury, czasopisma [periodyki], publikacje drukowane, formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], kalendarze, kartki z życzeniami, karty indeksowe [artykuły papiernicze], katalogi,
materiały drukowane, naklejki adresowe, nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], notatniki [notesy], obwoluty papierowe na dokumenty, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze],
teczki na dokumenty, skoroszyty [artykuły biurowe], torebki
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw
sztucznych, ulotki, wydruki graficzne, wyroby z kartonu,
pocztówki, książki, 35 reklama, agencje reklamowe, badania marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych
[próbek, druków, prospektów, broszur], edytorskie usługi
w dziedzinie reklamy, marketing, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama bilboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, sortowanie danych
w bazach komputerowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie kojarzenia partnerów biznesowych, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży przez sieć
Internet (e-sklep), 40 usługi drukarskie, drukowanie, introligatorstwo, poligrafia.
481130
(220) 2018 01 15
ONETABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Mieszkanie Pomysłów
(510), (511) 41 rozrywka, usługi związane z organizacją wypoczynku, ośrodki rozrywkowe, usługi rozrywkowe świadczone
przez hotele, usługi edukacyjne świadczone przez turystyczne placówki wypoczynkowe, usługi rozrywkowe ośrodków
wczasowych, usługi rekreacyjne, obozy rekreacyjne, organizowanie obozów rekreacyjnych, udostępnianie obiektów
i sprzętu rozrywkowego w hotelach, organizowanie szkoleń,
organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie
zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie konkursów
(210)
(731)
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w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach
szkoleniowych, organizowanie i przeprowadzanie imprez
i seminariów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, usługi edukacyjne świadczone
przez placówki wypoczynkowe, usługi edukacyjne świadczone przez turystyczne placówki wypoczynkowe, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, organizowanie zajęć sportowych
i rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, narad, spotkań, balów, wystaw,
parki rozrywki, organizowanie konkursów rozrywkowych, planowanie przyjęć rozrywkowych, organizacja koncertów, użytkowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, edukacja (nauczanie), usługi sportowe, informacja
o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, 43 hotele,
usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, obsługa turystów i podróżnych, usługi w zakresie prowadzenia hoteli i moteli, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
świadczenie usług przez hotele i motele, obsługa przyjęć okazjonalnych, ośrodki wypoczynkowe, domy turystyczne, usługi
w zakresie obozów turystycznych w zakresie zakwaterowania,
hotelowe usługi cateringowe, usługi gastronomiczne, usługi
restauracji hotelowych, kawiarnie, restauracje, kafeterie i bary,
usługi restauracyjne świadczone przez hotele, organizowanie
posiłków w hotelach, usługi hotelowo-restauracyjne w zakresie podejmowania gości, rezerwacja hotelowa na rzecz osób
trzecich, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, usługi
w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji pokoi hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie rezerwacji
zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania
dla wczasowiczów, usługi w zakresie kwater wczasowych,
wynajmowanie kwater, tymczasowe zakwaterowanie, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, informacja o ww. usługach,
w tym prezentowana w Internecie.
(210) 481134
(220) 2018 01 16
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) BabyVitt

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje
eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu,
mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle
perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów,
maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki,
kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające
do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci,
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woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów
perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych,
mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów
weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne,
środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła,
lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody
mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt,
cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod
do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze,
pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.
481189
(220) 2018 01 16
OUTRIDERS SPÓŁKA NOT-FOR-PROFIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) wachlarz
(510), (511) 41 organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych, usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi
pisania blogów, organizowanie i prowadzenie szkoleń i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie,
seminariów, wykładów oraz warsztatów, wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych, organizowanie konkursów, prowadzenie blogów i dzienników internetowych,
publikacja zdjęć, w tym zdjęć reklamowych, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie,
multimedialne wydania publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji on-line, nauczanie i szkolenia w dziedzinie
biznesu, technologii informacyjnej oraz reportażu, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych oraz związanych z podróżami
i reportażem, dystrybucja filmów, elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych, w tym informacji archiwalnych, w formie tekstów,
informacji audio i/lub wideo, produkcja nagrań audio i video
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)

481202
(220) 2018 01 17
AXAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany
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(531) 01.03.01, 26.11.02, 29.01.13
(510), (511) 4 paliwa, paliwa gazowe, ropa naftowa, gaz
generatorowy, paliwa płynne, gaz płynny, paliwo gazowe,
31 produkty rolne (nieprzetworzone), płody rolne i z akwalatury, produkty ogrodnicze i leśne, pasza dla zwierząt, rośliny
naturalne (żywe), kwiaty naturalne żywe, nasiona, 39 dostarczanie paliwa, magazynowanie paliw gazowych, organizowanie transportu paliw, dostarczanie gazu (dystrybucja),
transport i dystrybucja gazu ziemnego i skroplonego.
481203
(220) 2018 01 17
AXAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany
(540) AXAN
(210)
(731)

531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 4 paliwa, paliwa gazowe, ropa naftowa, gaz
generatorowy, paliwa płynne, gaz płynny, paliwo gazowe,
31 produkty rolne (nieprzetworzone), płody rolne i z akwalatury, produkty ogrodnicze i leśne, pasza dla zwierząt, rośliny
naturalne (żywe), kwiaty naturalne żywe, nasiona, 39 dostarczanie paliwa, magazynowanie paliw gazowych, organizowanie transportu paliw, dostarczanie gazu (dystrybucja),
transport i dystrybucja gazu ziemnego i skroplonego.
481204
(220) 2018 01 17
KOŃCZAL DANIEL ALL-GLASS SZYBY
SAMOCHODOWE, Szubin
(540) allGlass

(210)
(731)

(531) 01.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 szyby do pojazdów, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej
oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów: szyb samochodowych, szyberdachów samochodowych, lusterek samochodowych, lamp samochodowych, części i akcesoriów
samochodowych, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, 37 usługi naprawcze, serwisowe,
montażowe szyb do pojazdów, wstawianie, konserwacja,
naprawy, nakładanie folii na szyby do pojazdów.

Nr ZT13/2018

kablowej, udzielanie dostępu do telewizji internetowej, emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], nadawanie
programów telewizyjnych drogą satelitarną, emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci
kablowych lub bezprzewodowych, usługi transmisji strumieniowej w zakresie treści wideo, audio i telewizji, transmisja
strumieniowa telewizji przez Internet, nadawanie symultaniczne telewizji za pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych Internetu i sieci bezprzewodowych, transmisja interaktywnych telewizyjnych przewodników programowych,
41 usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych, usługi
programów informacyjnych dla radia lub telewizji, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, radiowe i telewizyjne
usługi rozrywkowe, udzielanie informacji dotyczących programów telewizyjnych, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, rozrywka w postaci telewizji w telefonach
komórkowych, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem płatnej telewizji, produkcja telewizyjna, produkcja radiowa, produkcja
filmowa, montaż programów telewizyjnych, usługi studiów
nagrań dla telewizji, udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych,
szerokopasmowych, bezprzewodowych i on-line, usługi
w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych do emisji
na urządzeniach mobilnych, przygotowywanie i realizacja
programów telewizyjnych i radiowych, sprzedaż programów telewizyjnych do kilku stacji, sprzedaż programów radiowych do kilku stacji.
481210
(220) 2018 01 17
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KSIĄŻ KSIĄŻĘCY SPECJAŁ Jasne Pełne DOSKONAŁA
RECEPTURA DZIEŁO NASZYCH PIWOWARÓW Zamek
Książ rok powstania 1292

(210)
(731)

(210) 481206
(220) 2018 01 17
(731) ADAMSKI ANDRZEJ IMAV, Tarnów
(540) Z V A M I

(531) 05.03.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 reklamy telewizyjne, reklamy radiowe, produkcja reklam telewizyjnych, produkcja reklam radiowych,
38 emisja telewizyjna, transmisje telewizyjne, usługi telewizji

(531)

03.03.01, 03.03.17, 05.13.07, 07.01.01, 09.01.10, 25.01.15,
26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
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(210) 481221
(220) 2018 01 17
(731) PETZ JERZY, Legionowo
(540) GONDOLA
(510), (511) 16 katalogi, prospekty, gazetki reklamowe, drukowane materiały informacyjne, publikacje, broszury, drukowane materiały firmowe, 35 zarządzanie i administrowanie
centrum handlowym, zarządzanie i administrowanie centrum usługowym, zarządzanie i administrowanie centrum
rozrywkowym, rozpowszechnianie informacji handlowych,
promocja sprzedaży, dekoracja wystaw sklepowych, usługi
w zakresie gromadzenia towarów i organizowania pokazów
towarów w celu ich sprzedaży i swobodnego wyboru w sklepie, centrum handlowym, sklepie wielobranżowym, supermarkecie, punkcie detalicznym, salonie, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, usługi zgrupowania na rzecz osób trzecich
towarów, usługi organizowania targów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie produktów z branży spożywczej, artykułów powszechnego użytku, 36 usługi administrowania i zarządzania nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi
i powierzchniami użytkowymi, wynajmowanie powierzchni
handlowych, biurowych oraz użytkowych, wynajem i dzierżawa powierzchni w centrum handlowo-rozrywkowo-usługowym, 39 wynajem miejsc parkingowych, powierzchni
i obiektów magazynowych, administrowanie miejscami
parkingowymi, składowanie towarów, 41 usługi w zakresie
rozrywki, usługi w zakresie działalności kulturalnej, organizowanie i obsługa konkursów i loterii, obsługa sal kinowych
i salonów gier, wynajmowanie powierzchni w celu organizowania imprez kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych,
rekreacyjnych i sportowych przez osoby trzecie, informacja
o imprezach, spektaklach i wystawach, 43 usługi w zakresie
prowadzenia punktów gastronomicznych, restauracji, kawiarni, barów, snack-barów, dostarczanie potraw i napojów,
44 usługi w zakresie prowadzenia salonów fryzjerskich, salonów piękności, punktów usług optycznych.
481223
(220) 2018 01 17
BE! SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) be mama!
(510), (511) 25 odzież ciążowa, bielizna ciążowa, odzież
dziecięca, pasy ciążowe, wkładki poszerzające, płaszcze ts
ciążowe, bluzy ciążowe, wyprawki dla niemowląt, wyprawki
dziecięce, czapki.
(210)
(731)

481232
(220) 2018 01 17
TEART MOBILNE INSTALACJE SCENICZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) TeArt
(210)
(731)

(531) 15.07.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje, konstrukcje stalowe,
7 maszyny do podnoszenia zdalnie sterowane, 20 statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje, wykonane m.in.
z drewna, wosku, gipsu, tworzyw sztucznych, zawarte w tej
klasie, niemetalowe przenośne stoiska wystawowe [inne nit
konstrukcje, 37 serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych,
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serwis i naprawa platform roboczych unoszących, serwis
i naprawa urządzeń do podnoszenia, 41 organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
(210) 481241
(220) 2018 01 17
(731) KLÓSKA JAROSŁAW HENRYK, Bydgoszcz
(540)

(531) 26.13.25, 29.01.15
(510), (511) 42 hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(210) 481261
(220) 2018 01 18
(731) POSŁUSZNY-PIOTROWSKA KINGA KP-ART, Zielonki
(540) mDealer.pl

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży pojazdów mechanicznych, promocja sprzedaży pojazdów mechanicznych dla
osób trzecich, agencje importowo - eksportowe, informacja o działalności gospodarczej, informacje handlowe i porady udzielane konsumentom, 36 usługi finansowe, usługi pieniężne, usługi bankowe, usługi udzielania pożyczek
i kredytów, usługi leasingowe, usługi kredytowe dotyczące
pojazdów mechanicznych, usługi w zakresie doradztwa kredytowego, doradztwo w sprawach ubezpieczenia, informacje w sprawach ubezpieczenia.
(210) 481265
(220) 2018 01 18
(731) MORAWSKA MONIKA ECO-PATIO, Łaziska Górne
(540) EASY DRIVE

(531) 18.01.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 opaski antypoślizgowe na opony pojazdu, zimowe opaski antypoślizgowe, opaski na opony z materiałów
nie metalowych, opaski na opony z plastiku.
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481326
(220) 2018 01 19
AXAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany
(540) AXAN

(210)
(731)

Nr ZT13/2018

(540) Suplement diety Colon C

(531) 27.05.05, 27.05.10, 29.01.12, 26.04.18, 26.13.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, lecznicze
dodatki do żywności, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub leczniczych, preparaty
medyczne do odchudzania.

(531) 07.01.15, 29.01.15
(510), (511) 4 paliwa, paliwa gazowe, ropa naftowa, gaz
generatorowy, paliwa płynne, gaz płynny, paliwo gazowe,
31 produkty rolne (nieprzetworzone), płody rolne i z akwalatury, produkty ogrodnicze i leśne, pasza dla zwierząt, rośliny
naturalne (żywe), kwiaty naturalne żywe, nasiona, 35 usługi
związane z prowadzeniem sklepów na stacjach paliwowych
w zakresie towarów: artykułów spożywczych, wyrobów tytoniowych, alkoholi, napojów, słodyczy, lodów, artykułów
przemysłowych, chemii i kosmetyków samochodowych, zabawek, olejów, akcesoriów i narzędzi samochodowych, artykułów papierniczych, oraz innych artykułów powszechnego
użytku, 39 dostarczanie paliwa, magazynowanie paliw gazowych, organizowanie transportu paliw, dostarczanie gazu
(dystrybucja), transport i dystrybucja gazu ziemnego i skroplonego, 43 usługi gastronomiczne na stacjach paliwowych
w zakresie serwowania kawy, herbaty, napojów, zapiekanek,
hot-dogów.
(210) 481335
(220) 2018 01 19
(731) IRSKI GRZEGORZ GKI-DESIGN, Błachów
(540) GKI DESIGN

(210) 481344
(220) 2018 01 19
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) Suplement diety Colon Cardio

(531) 26.04.18, 27.05.05, 27.05.10, 29.01.12, 26.13.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, lecznicze
dodatki do żywności, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub leczniczych, preparaty
medyczne do odchudzania.
(210) 481345
(220) 2018 01 19
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) Suplement diety Colon Hepato

(531)
(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.24, 26.11.25, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, meble biurowe, regały, gabloty, komody, biurka, fotele, krzesła, taborety, kanapy, sofy, łóżka, stoły, ławy, 35 sprzedaż: meble, meble biurowe, regały, gabloty,
komody, biurka, fotele, krzesła, taborety, kanapy, sofy, łóżka,
stoły, ławy.
(210)
(731)

481341
(220) 2018 01 19
ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin

26.01.03, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.10,
29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, lecznicze
dodatki do żywności, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub leczniczych, preparaty
medyczne do odchudzania.

Nr ZT13/2018
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(210) 481347
(220) 2018 01 19
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) Suplement diety Colon Men

41

(210) 481363
(220) 2018 01 19
(731) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane
(540) Księstwo Góralskie PSTRĄG GÓRSKI

(531)

26.01.03, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.10,
29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, lecznicze
dodatki do żywności, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub leczniczych, preparaty
medyczne do odchudzania.
(210) 481350
(220) 2018 01 19
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) Suplement diety Colon Slim

(531)

(531)

26.01.03, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.10,
29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, lecznicze
dodatki do żywności, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub leczniczych, preparaty
medyczne do odchudzania.

03.09.01, 06.03.11, 06.03.14, 24.09.02, 26.01.02, 26.01.03,
26.01.15, 26.01.16, 25.01.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 ryby, ryby przetworzone, ryby konserwowane, ryby mrożone, ryby solone, ryby marynowane, ryby
suszone, ryby wędzone, ryby gotowane, ryby w puszkach,
produkty z ryb do spożycia dla ludzi.
(210) 481377
(220) 2018 01 21
(731) ILMER MAREK, Warszawa
(540) njufront.pl

(210) 481358
(220) 2018 01 19
(731) BEDNARSKI MAREK EMITER PPHU, Łódź
(540) emitronic

(531) 26.04.01, 26.04.11, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, komody, wyroby stolarskie.

(531) 26.01.10, 27.05.01
(510), (511) 42 usługi inżynierskie.

(210) 481378
(220) 2018 01 21
(731) ILMER MAREK, Warszawa
(540) BOHO STUDIO
(510), (511) 42 projektowanie dekoracji wnętrz, usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury.
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(210) 481379
(220) 2018 01 21
(731) MACHAŁA PIOTR MERACLE COSMETICS, Twardogóra
(540) MERACLE Cosmetics

Nr ZT13/2018

481385
(220) 2018 01 22
BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) BROWIN Łódzki Kwas chlebowy

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji paznokci, kosmetyki,
zestawy kosmetyków.
(210) 481380
(220) 2018 01 22
(731) KOSIERADZKA ELŻBIETA, Berlin, DE
(540) Engel daheim

(531) 03.07.17, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe związane z pozyskiwaniem
klientów, pośrednictwo kontaktów biznesowych.
481381
(220) 2018 01 22
BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) BROWIN CO ZA KAWA! WHAT A COFFEE! kawa
fermentowana fermented coffee
(210)
(731)

(531) 02.01.01, 09.07.17, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje gazowane (proszek do wytwarzania),
kwas chlebowy, kwas chlebowy z dodatkami owocowymi,
kwas chlebowy z przyprawami, preparaty do produkcji napojów, napoje orzeźwiające.
481386
(220) 2018 01 22
BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) BROWIN Podpiwek Łódzki
(210)
(731)

(531) 03.03.03, 03.03.15, 02.03.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje gazowane (proszek do wytwarzania),
napoje bezalkoholowe o smaku kawy, preparaty do produkcji napojów.

(531) 18.03.01, 18.03.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje gazowane (proszek do wytwarzania), podpiwek, preparaty do produkcji napojów, napoje
orzeźwiające.

Nr ZT13/2018
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481388
(220) 2018 01 22
BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) BROWIN BĄBELKOWE CUDEŃKO
(210)
(731)

43

(540) Autostrada Wielkopolska

(531) 26.04.04, 26.04.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami - świadczenie usług
związanych z funkcjonowaniem obiektów typu: motele,
hotele, zajazdy, restauracje, bary szybkiej obsługi, sklepy,
pawilony usługowe, 36 zarządzanie nieruchomością - administrowanie nieruchomościami i obiektami typu motele,
hotele, zajazdy, restauracje, bary szybkiej obsługi, sklepy, pawilony usługowe, prace inwestycyjne obiektów typu: motele, hotele, zajazdy, restauracje, bary szybkiej obsługi, sklepy,
pawilony usługowe, obiekty usług bankowych i ubezpieczeniowych, dzierżawa nieruchomości, 37 budownictwo
- budowa, przebudowa, remonty i konserwacja autostrad,
dróg, obiektów mostowych, instalowanie oraz naprawianie
urządzeń bezpieczeństwa ruchu, stacje benzynowe, prace
remontowe i modernizacyjne obiektów typu motele, hotele,
zajazdy, restauracje, bary szybkiej obsługi, sklepy, pawilony
usługowe, obiekty usług bankowych i ubezpieczeniowych,
39 logistyka transportu, 42 projektowanie budowlane.

(531)

04.03.09, 01.15.15, 05.07.08, 05.07.11, 26.11.03, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 drożdże do przygotowania owocowych napojów gazowych.
481391
(220) 2018 01 22
AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA II SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań
(540) Autostrada Wielkopolska II
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami - świadczenie usług
związanych z funkcjonowaniem obiektów typu: motele,
hotele, zajazdy, restauracje, bary szybkiej obsługi, sklepy,
pawilony usługowe, 36 zarządzanie nieruchomością - administrowanie nieruchomościami i obiektami typu motele,
hotele, zajazdy, restauracje, bary szybkiej obsługi, sklepy, pawilony usługowe, prace inwestycyjne obiektów typu: motele, hotele, zajazdy, restauracje, bary szybkiej obsługi, sklepy,
pawilony usługowe, obiekty usług bankowych i ubezpieczeniowych, dzierżawa nieruchomości, 37 budownictwo
- budowa, przebudowa, remonty i konserwacja autostrad,
dróg, obiektów mostowych, instalowanie oraz naprawianie
urządzeń bezpieczeństwa ruchu, stacje benzynowe, prace
remontowe i modernizacyjne obiektów typu motele, hotele,
zajazdy, restauracje, bary szybkiej obsługi, sklepy, pawilony
usługowe, obiekty usług bankowych i ubezpieczeniowych,
39 logistyka transportu, 42 projektowanie budowlane.
(210)
(731)

481392
(220) 2018 01 22
AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań

(210) 481398
(220) 2018 01 22
(731) MARCINKIEWICZ MARKUS, Wrocław
(540) ZAWODOWY WINDYKATOR

(531) 02.09.14, 02.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie
danych w rejestrach, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych dla celów windykacji, produkcja filmów
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam,
tworzenie tekstów reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, wyszukiwanie informacji w plikach komputerów dla
osób trzecich, 41 informacja o edukacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie forów z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż reklamowe),
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
produkcja filmów.
(210) 481459
(220) 2018 01 22
(731) SZCZERBOWSKI ROBERT KBL SOUND, Warszawa
(540) TriKord Power
(510), (511) 9 kable elektryczne.
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(210) 481466
(220) 2018 01 22
(731) Societe des Produits Nestle SA, Vevey, CH
(540) KAKTUS

Nr ZT13/2018

(540) Magnitica Lashes
(510), (511) 3 kleje do przymocowania sztucznych rzęs, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do brwi, kleje do celów kosmetycznych, kremy kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, tusze
do rzęs, zestawy kosmetyków, rzęsy sztuczne, kosmetyki
do rzęs, barwniki kosmetyczne, barwniki do celów kosmetycznych, farby do włosów, farby do brody, 41 organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi w zakresie oświaty [nauczanie],
nauczanie indywidualne, kształcenie praktyczne [pokazy].
(210) 481515
(220) 2018 01 24
(731) ZARĘBSKA MARTA, Byczki
(540) odWAŻ się! Poradnia dietetyczna

(531) 04.05.01, 05.11.19, 25.07.21, 26.01.03, 26.11.08, 29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, zestawy słuchawkowe, słuchawki, słuchawki zakładane na głowę, słuchawki douszne,
18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, artykuły podróżne [walizki, torby], torby uniwersalne, parasole i parasolki,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne
i sportowe.
481473
(220) 2018 01 22
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNOUSŁUGOWE IZOL-PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogów
(540) IZOL PLAST
(210)
(731)

(531) 01.15.03, 24.15.01, 24.15.21, 27.05.01, 27.05.12
(510), (511) 9 aparaty i przyrządy elektryczne, pomiarowe,
sygnalizacyjne i kontrolne w tym: urządzenia UCMI,UCMI-2,do pomiaru parametrów sieci oraz kontroli stanu izolacji
sieci IT, urządzenia GUA-16,GUA-100E do lokalizacji uszkodzeń
na kablach i przewodach, urządzenia MUB-3 do diagnostyki
baterii akumulatorowych w obudowach przeciwwybuchowych, urządzenia mechaniczne w tym: lokomotywa akumulatorowa w wykonaniu przeciwwybuchowym, obudowy ognioszczelne i inne przeciwwybuchowe dla urządzeń
elektrycznych, izolatory i przepusty przeciwwybuchowe,
zestawy do łączenia i napraw kabli i przewodów elektroenergetycznych, sterowniczych oraz telemetrycznych przy
zastosowaniu rur zimno kurczliwych, zestawy do łączenia
i napraw kabli na napięcie 1000V,3,6/6kV,6/10kV zestawy
do łączenia i napraw kabli sterowniczych i telemetrycznych.
481488
(220) 2018 01 23
GRENOVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pawłówek
(540) strażnik figury
(510), (511) 29 produkty mleczne, mleko, jaja, tłuszcze jadalne, produkty mięsne takie, jak wędliny, konserwy mięsne,
pasztety z wątróbki, pasztety mięsne (w tym pasztety, smalec), pasztety warzywne.
(210)
(731)

(210)
(731)

481501
(220) 2018 01 23
SIATKIEWICZ EWELINA, Kraków

(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych w zakresie zdrowego odżywiania się, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą
subskrybowanych pudełek zawierających żywność, usługi
handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z suplementami diety, 38 zapewnianie dostępu
do informacji w Internecie, elektroniczna wymiana wiadomości za pomocą czatów i forów internetowych, komunikacja
za pośrednictwem blogów online, usługi udostępniania osobom trzecim internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich,
dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 działalność
edukacyjna związana z szeroko pojętą tematyką zdrowego
odżywiania – warsztaty, grupy wsparcia, pogadanki oraz
wspólne zakupy z dietetykiem, działalność edukacyjna w roli
nauczyciela dietetyki w szkołach policealnych i wyższych,
prowadzenie kursów o tematyce związanej z żywieniem,
kursy instruktażowe w zakresie odchudzania, prowadzenie
kursów, seminariów i warsztatów w zakresie zdrowego odżywiania, organizowanie obozów treningowych połączonych
z warsztatami kulinarnymi, 44 planowanie i nadzorowanie
diety, doradztwo dietetyczne, poradnictwo dietetyczne, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, profesjonalne doradztwo związane z dietą, doradztwo w zakresie diety
i odżywiania się, udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, udzielanie informacji na temat
poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, badania w celu
oceny zagrożenia dla zdrowia, badanie sprawności fizycznej,
konsultacje z dziedziny żywienia, ocena kontroli wagi, świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, udzielanie
informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych.
481527
(220) 2018 01 24
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) # GaMERS GonNA PLAY
(210)
(731)

Nr ZT13/2018
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 9 komputery, komputery przenośne [laptopy],
komputer tablet, netbooki [komputery], oprogramowanie
laptopów przeznaczone dla rozrywki interaktywnej, aparaty
telefoniczne systemu telefonii komórkowej, mikrofony, słuchawki, smartfony, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające
z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane
magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych,
nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane
taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne,
sprzęt komputerowy do gier komputerowych, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie do aplikacji komputerowych do gier, oprogramowanie
do gier elektronicznych do telefonów komórkowych, programy komputerowe nagrane, programy gier komputerowych
ładowalne z Internetu, urządzenia do gier komputerowych
współpracujące z dyskami CD-ROM oraz oprogramowanie
do nich, okulary 3D, okulary 3D do odbiorników telewizyjnych, 28 sprzęt do gier wideo, konsole do gier, podręczne
konsole do gry, urządzenia do gier komputerowych, przenośne urządzenia do gier, futerały na akcesoria do gier, urządzenia do domowych gier wideo, urządzenia do gier wideo
podłączane do telewizorów, kontrolery do konsoli gier, urządzenia do gier elektronicznych przystosowane do użytku
z ekranami lub monitorami zewnętrznymi, dżojstiki do gier
wideo, gry elektroniczne dla dzieci, domowe maszyny
do gier wideo, podstawki pod słuchawki do domowych gier
wideo, joysticki wyłącznie do użytku z maszynami do domowych gier wideo, torby ochronne specjalnie przystosowane
do ręcznych gier wideo, 35 reklama, organizacja kampanii
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów
reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych - Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem
Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji i ich przekazywaniu za pośrednictwem
sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi świadczone w systemie
on-line: prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej
i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży towarów i usług rozrywkowych, 38 usługi telekomunikacyjne
w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej,
usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi
związane z portalami internetowymi, usługi w zakresie sieci
telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu do Internetu,
usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach telekomunikacyjnych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące
którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy
pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości,
danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego,
usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych,
udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wy-
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pożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu,
obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej,
satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, udostępnianie wirtualnych
środków umożliwiających użytkownikom komputerów porozumiewanie się w czasie rzeczywistym, 41 usługi w zakresie gier świadczone za pośrednictwem sieci komputerowych
i światowych sieci komunikacyjnych, usługi w zakresie gier
świadczone za pomocą środków łącznościowych przez terminale komputerowe lub telefon komórkowy, udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp
poprzez globalną sieć i/lub Internet, organizowanie rozrywki
internetowej, informacje o imprezach internetowych, usługi
rozrywkowe w zakresie gier komputerowych i wideo, usługi
nauczania i rozrywki prowadzone za pośrednictwem sieci
teleinformatycznych, organizacja gier rozrywkowych, w tym
gier on-line, udostępnianie gier komputerowych on-line,
usługi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone online z sieci komputerowej.
481539
(220) 2018 01 24
GAŁECKA AGNIESZKA, RUSINKIEWICZ MAŁGORZATA
UNCOVER MODELS SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) UNCOVER MODELS WARSAW
(510), (511) 35 usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi planowania kariery,
agencje modelek, doradztwo w zakresie planowania kariery,
modelki i modele do celów reklamowych i promocji sprzedaży, usługi agencji modelek i modeli, usługi agencji modelek i modeli do celów promocji sprzedaży, usługi agencji
modelek i modeli związane z promocją sprzedaży, usługi
agencji modelek i modeli do celów reklamowych, usługi
agencji modelek i modeli związane z reklamą, zapewnianie
modelek i modeli do reklamy, zapewnianie modelek i modeli do celów promocyjnych, usługi menadżerskie świadczone
na rzecz modeli i modelek, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz modeli i modelek.
(210)
(731)

(210) 481540
(220) 2018 01 24
(731) KODE KOMOROWSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) KODE KLEJE FARBY LAKIERY

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, nawozy
do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty
do harowania i lutowania metali, substancje chemiczne
do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 2 farby, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, zaprawy
farbiarskie, żywice naturalne, metale w postaci folii i proszku
do użytku w malowaniu, drukowaniu i sztuce.
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(210) 481549
(220) 2018 01 24
(731) STĘŻYCKA EWA, Warszawa
(540) FASHION STREET

531) 27.05.01
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów ze sprzedażą odzieży.

Nr ZT13/2018

kresie mediacji, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi
w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów (usługi prawne).
481627
(220) 2018 01 26
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 7

(210)
(731)

(210) 481557
(220) 2018 01 24
(731) KALICKI KRZYSZTOF TELART, Białystok
(540) STRONGCELL

(531) 24.01.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 akumulatory, baterie do laptopów, zasilacze,
ładowarki do laptopów, akumulatory do aparatów i kamer,
baterie do telefonów komórkowych, akumulatory, baterie
do elektronarzędzi, akumulatory, baterie do rowerów.
481591
(220) 2018 01 25
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) MEBLE PANAMA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 regały, szafy, kredensy, krzesła, biurka, blaty, stoły, kanapy, komody, krzesła, lustra, łóżka, półki, sofy,
toaletki.
481601
(220) 2018 01 25
KRAJOWY INSTYTUT PRAWNO-PODATKOWY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) KIPP KRAJOWY INSTYTUT PRAWNO-PODATKOWY

(210)
(731)

(531)

17.03.01, 17.03.02, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.01,
27.05.01
(510), (511) 35 usługi podatkowe, usługi konsultingowe
w zakresie księgowości podatkowej, usługi konsultingowe
dotyczące reklamy, usługi konsultingowe związane z personelem, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi
konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, 45 usługi prawne,
usługi komornicze (usługi prawne), mediacja (usługi prawne),
usługi rejestracyjne (prawne), usługi informacji prawnej, usługi
wsparcia prawnego, usługi monitorowania prawnego, usługi
prawne dotyczące testamentów, usługi prawne pro bono,
usługi prawne w zakresie testamentów, usługi prawne w za-

(531) 26.15.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 29 produkty, półprodukty i napoje mleczne lub
z przewagą mleka, napoje i desery mleczne lub na bazie mleka, jogurtowe, mleczno - owocowe, jogurty, kefiry, dania i desery gotowe, mrożone i w proszku na bazie mleka, produkty
mleczne z dodatkami owocowymi, desery jogurtowe z owocami, napoje mleczne z bakteriami kwasu mlekowego, jogurty
o niskiej zawartości tłuszczu, białko dla celów kulinarnych, koncentraty protein roślinnych, izolaty protein roślinnych, substytuty mleka w postaci płynnej, past lub proszku, mleko sojowe,
mleko migdałowe, mleko ryżowe, mleko orzechowe, mleko
kokosowe, mleko owsiane, mleko rzepakowe, roślinne substytuty produktów mlecznych, w tym śmietany, jogurtu, serów,
mleka roślinne aromatyzowane na bazie: mleka sojowego,
migdałowego, ryżowego, orzechowego, kokosowego, owsianego, rzepakowego i innych mlek roślinnych, także w postaci
proszku, gotowe dania z proteinami warzywnymi na bazie
roślin strączkowych, migdałów, soi, orzechów, zbóż, proteiny
na bazie warzyw w postaci płynnej i proszkowej, substytuty
mięsa, desery na bazie soi, migdałów, orzechów i innych roślin
zawarte w tej klasie, substytuty mięsa na bazie soi i innych białek roślinnych, substytuty nabiału na bazie soi i innych białek
roślinnych w postaci płynnej, past lub proszków, 30 budynie,
puddingi, kleiki spożywcze na bazie mleka, mrożone jogurty,
mrożone mleczne desery w postaci batonów, desery z zawartością białek roślinnych, wysokoproteinowe batony spożywcze, wysokoproteinowe batony spożywcze przeznaczone dla
diety wegetariańskiej, batony zbożowe, wysokoproteinowe
puddingi w proszku, wysokoproteinowe ciastka, desery, słodycze i wyroby cukiernicze, koktajle, dania gotowe, płatki - z zawartością protein na bazie roślin zbożowych, orzechów, migdałów, rzepaku, roślin strączkowych, ciastka z prosa lub z ryżu
prażonego, ciastka z ryżu prasowanego, wysokoproteinowe
dania, przekąski i pasty na bazie produktów roślinnych.
481628
(220) 2018 01 26
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Bakoma 7 KULTUR BAKTERII
(210)
(731)

Nr ZT13/2018
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(531) 26.15.01, 27.07.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 produkty, półprodukty i napoje mleczne lub
z przewagą mleka, napoje i desery mleczne lub na bazie
mleka, jogurtowe, mleczno - owocowe, jogurty, kefiry, dania
i desery gotowe, mrożone i w proszku na bazie mleka, produkty mleczne z dodatkami owocowymi, desery jogurtowe
z owocami, napoje mleczne z bakteriami kwasu mlekowego,
jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, białko dla celów kulinarnych, koncentraty protein roślinnych, izolaty protein roślinnych, substytuty mleka w postaci płynnej, past łub proszku,
mleko sojowe, mleko migdałowe, mleko ryżowe, mleko orzechowe, mleko kokosowe, mleko owsiane, mleko rzepakowe,
roślinne substytuty produktów mlecznych, w tym śmietany,
jogurtu, serów, mleka roślinne aromatyzowane na bazie,
mleka sojowego, migdałowego, ryżowego, orzechowego,
kokosowego, owsianego, rzepakowego i innych mlek roślinnych, także w postaci proszku, gotowe dania z proteinami
warzywnymi na bazie roślin strączkowych, migdałów, soi,
orzechów, zbóż, proteiny na bazie warzyw w postaci płynnej
i proszkowej, substytuty mięsa, desery na bazie soi, migdałów, orzechów i innych roślin zawarte w tej klasie, substytuty
mięsa na bazie soi i innych białek roślinnych, substytuty nabiału na bazie soi i innych białek roślinnych w postaci płynnej,
past lub proszków, 30 budynie, puddingi, kleiki spożywcze
na bazie mleka, mrożone jogurty, mrożone mleczne desery
w postaci batonów, desery z zawartością białek roślinnych,
wysokoproteinowe batony spożywcze, wysokoproteinowe
batony spożywcze przeznaczone dla diety wegetariańskiej,
batony zbożowe, wysokoproteinowe puddingi w proszku,
wysokoproteinowe ciastka, desery, słodycze i wyroby cukiernicze, koktajle, dania gotowe, płatki - z zawartością protein
na bazie roślin zbożowych, orzechów, migdałów, rzepaku, roślin strączkowych, ciastka z prosa lub z ryżu prażonego, ciastka z ryżu prasowanego, wysokoproteinowe dania, przekąski
i pasty na bazie produktów roślinnych.
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dukty mleczne z dodatkami owocowymi, desery jogurtowe
z owocami, napoje mleczne z bakteriami kwasu mlekowego,
jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, białko dla celów kulinarnych, koncentraty protein roślinnych, izolaty protein roślinnych, substytuty mleka w postaci płynnej, past lub proszku,
mleko sojowe, mleko migdałowe, mleko ryżowe, mleko orzechowe, mleko kokosowe, mleko owsiane, mleko rzepakowe,
roślinne substytuty produktów mlecznych, w tym śmietany,
jogurtu, serów, mleka roślinne aromatyzowane na bazie:
mleka sojowego, migdałowego, ryżowego, orzechowego,
kokosowego, owsianego, rzepakowego i innych mlek roślinnych, także w postaci proszku, gotowe dania z proteinami
warzywnymi na bazie roślin strączkowych, migdałów, soi,
orzechów, zbóż, proteiny na bazie warzyw w postaci płynnej
i proszkowej, substytuty mięsa, desery na bazie soi, migdałów, orzechów i innych roślin zawarte w tej klasie, substytuty
mięsa na bazie soi i innych białek roślinnych, substytuty nabiału na bazie soi i innych białek roślinnych w postaci płynnej,
past lub proszków, 30 budynie, puddingi, kleiki spożywcze
na bazie mleka, mrożone jogurty, mrożone mleczne desery
w postaci batonów, desery z zawartością białek roślinnych,
wysokoproteinowe batony spożywcze, wysokoproteinowe
batony spożywcze przeznaczone dla diety wegetariańskiej,
batony zbożowe, wysokoproteinowe puddingi w proszku,
wysokoproteinowe ciastka, desery, słodycze i wyroby cukiernicze, koktajle, dania gotowe, płatki - z zawartością protein
na bazie roślin zbożowych, orzechów, migdałów, rzepaku, roślin strączkowych, ciastka z prosa lub z ryżu prażonego, ciastka z ryżu prasowanego, wysokoproteinowe dania, przekąski
i pasty na bazie produktów roślinnych.
481630
(220) 2018 01 26
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Bakoma 7 KULTUR BAKTERII

(210)
(731)

481629
(220) 2018 01 26
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Bakoma 7 KULTUR BAKTERII

(210)
(731)

(531) 05.07.14, 19.07.01, 26.15.01, 27.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 produkty, półprodukty i napoje mleczne lub
z przewagą mleka, napoje i desery mleczne lub na bazie
mleka, jogurtowe, mleczno - owocowe, jogurty, kefiry, dania
i desery gotowe, mrożone i w proszku na bazie mleka, pro-

(531) 08.03.01, 26.15.01, 27.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 produkty, półprodukty i napoje mleczne lub
z przewagą mleka, napoje i desery mleczne łub na bazie
mleka, jogurtowe, mleczno - owocowe, jogurty, kefiry, dania
i desery gotowe, mrożone i w proszku na bazie mleka, produkty mleczne z dodatkami owocowymi, desery jogurtowe z owocami, napoje mleczne z bakteriami kwasu mlekowego, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, białko dla celów
kulinarnych, koncentraty protein roślinnych, izolaty protein
roślinnych, substytuty mleka w postaci płynnej, past lub
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proszku, mleko sojowe, mleko migdałowe, mleko ryżowe,
mleko orzechowe, mleko kokosowe, mleko owsiane, mleko rzepakowe, roślinne substytuty produktów mlecznych,
w tym śmietany, jogurtu, serów, mleka roślinne aromatyzowane na bazie: mleka sojowego, migdałowego, ryżowego,
orzechowego, kokosowego, owsianego, rzepakowego i innych mlek roślinnych, także w postaci proszku, gotowe dania z proteinami warzywnymi na bazie roślin strączkowych,
migdałów, soi, orzechów, zbóż, proteiny na bazie warzyw
w postaci płynnej i proszkowej, substytuty mięsa, desery
na bazie soi, migdałów, orzechów i innych roślin zawarte
w tej klasie, substytuty mięsa na bazie soi i innych białek
roślinnych, substytuty nabiału na bazie soi i innych białek
roślinnych w postaci płynnej, past lub proszków, 30 budynie, puddingi, kiełki spożywcze na bazie mleka, mrożone
jogurty, mrożone mleczne desery w postaci batonów, desery z zawartością białek roślinnych, wysokoproteinowe
batony spożywcze, wysokoproteinowe batony spożywcze
przeznaczone dla diety wegetariańskiej, batony zbożowe,
wysokoproteinowe puddingi w proszku, wysokoproteinowe ciastka, desery, słodycze i wyroby cukiernicze, koktajle,
dania gotowe, płatki - z zawartością protein na bazie roślin
zbożowych, orzechów, migdałów, rzepaku, roślin strączkowych, ciastka z prosa lub z ryżu prażonego, ciastka z ryżu
prasowanego, wysokoproteinowe dania, przekąski i pasty
na bazie produktów roślinnych.
481631
(220) 2018 01 26
POLCOM INVESTMENT XVIII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FOREST

(210)
(731)

Nr ZT13/2018

(540) MOBILNA AKADEMIA MŁODYCH ORŁÓW PZPN

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15, 07.05.09, 26.01.06
(510), (511) 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.
(210) 481634
(220) 2018 01 26
(731) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa
(540) GRASSROOTS PZPN

(531) 05.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, marketing, zarządzanie hotelami,
36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych (nieruchomości), administrowanie nieruchomościami, 39 wynajmowanie
miejsc parkingowych.
481632
(220) 2018 01 26
POLCOM INVESTMENT XVIII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FOREST
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, marketing, zarządzanie hotelami,
36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych (nieruchomości), administrowanie nieruchomościami, 39 wynajmowanie
miejsc parkingowych.
(210)
(731)

481633
(220) 2018 01 26
POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa

(531) 07.05.09, 26.01.06, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 metalowe: emblematy, figurki, statuetki,
puchary, plakietki pamiątkowe, tabliczki identyfikacyjne,
pudełka, skarbonki, 16 książki, czasopisma, druki firmowe,
etykiety, fotografie, foldery, karty pocztowe, kalendarze, koperty na listy, afisze, plakaty, bilety, obrazy i zdjęcia, materiały do nauczania (z wyjątkiem aparatów), okładki, obwoluty,
papier do pakowania, publikacje, artykuły piśmiennicze,
bloki rysunkowe, zeszyty, teczki, teczki z gumką, notesy,
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segregatory, dzienniczki ucznia, książeczki do kolorowania,
albumy do zdjęć, przekładki do zeszytów, zakładki do książek, podkładki na biurko, ekierki, linijki, flamastry, gumki
do ścierania, kleje do celów papierniczych, kreda, kredki
ołówkowe, pastele, plastelina, ołówki, pióra i długopisy,
pędzle artystyczne, zszywacze, podstawki do długopisów
i ołówków, ramki do zdjęć, segregatory, terminarze, flagi
dekoracyjne z papieru, naklejki, piórniki, artykuły z papieru
na przyjęcia, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty,
szaliki, 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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wodów 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.
481637
(220) 2018 01 26
EURO-BEQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RESTAURANT & BAR pera WARSAW

(210)
(731)

(210) 481635
(220) 2018 01 26
(731) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa
(540) WOLONTARIAT PZPN
(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, kawiarnia, restauracja,
usługi gastronomiczne.
481642
(220) 2018 01 26
POLSKA ŻEGLUGA MORSKA PRZEDSIĘBIORSTWO
PAŃSTWOWE, Szczecin
(540) PŻM

(210)
(731)

(531) 02.09.15, 07.05.09, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 metalowe: emblematy, figurki, statuetki,
puchary, plakietki pamiątkowe, tabliczki identyfikacyjne,
pudełka, skarbonki, 16 książki, czasopisma, druki firmowe,
etykiety, fotografie, foldery, karty pocztowe, kalendarze, koperty na listy, afisze, plakaty, bilety, obrazy i zdjęcia, materiały do nauczania (z wyjątkiem aparatów), okładki, obwoluty,
papier do pakowania, publikacje, artykuły piśmiennicze,
bloki rysunkowe, zeszyty, teczki, teczki z gumką, notesy,
segregatory, dzienniczki ucznia, książeczki do kolorowania,
albumy do zdjęć, przekładki do zeszytów, zakładki do książek, podkładki na biurko, ekierki, linijki, flamastry, gumki
do ścierania, kleje do celów papierniczych, kreda, kredki
ołówkowe, pastele, plastelina, ołówki, pióra i długopisy,
pędzle artystyczne, zszywacze, podstawki do długopisów
i ołówków, ramki do zdjęć, segregatory, terminarze, flagi
dekoracyjne z papieru, naklejki, piórniki, artykuły z papieru
na przyjęcia, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty,
szaliki, 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji za-

(531)

14.09.10, 26.05.02, 26.05.10, 26.05.16, 26.05.18, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace
biurowe, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi bankowe, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży.
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481674
(220) 2018 01 29
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) 1901 WODOCIĄGI Miasta Krakowa
(210)
(731)
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nalizacyjnych i wodociągowych, pomiary geodezyjne, projektowanie budynków, projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, testowanie materiałów.
481678
(220) 2018 01 29
CHMIEL IRENEUSZ, CHMIEL DANUTA FIRMA MIX
SPÓŁKA CYWILNA, Skoczów
(540) KAGTEC
(510), (511) 3 preparaty czyszczące do samochodów, detergenty do samochodów, granulki ścierne, mydła w żelu,
mydła w postaci żelu, pasta do mycia rąk, środki czystości
do silnie zabrudzonych powierzchni.
(210)
(731)

(531) 03.07.02, 07.01.01, 24.09.02, 24.11.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 analizy rynkowe, analizy kosztów, badania
marketingowe, badania opinii publicznej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prognozy ekonomiczne, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, udzielanie porad konsumentom w dziedzinie
dostarczania i oczyszczania wody, wyceny handlowe w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, usługi zaopatrzenia osób trzecich
w wodę, energię i paliwa ciekłe, 37 asfaltowanie, budowa
i konserwacja rurociągów, instalacji wodno-kanalizacyjnych
i sieci przesyłowych, wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo przemysłowe, czyszczenie i naprawa kotłów,
czyszczenie pojazdów, dezynfekcja, doradztwo inżynieryjne w zakresie instalacji do przesyłu wody, ścieków, energii
i paliw płynnych, informacja o naprawach i budowlana, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa pieców, telefonów, urządzeń elektrycznych, urządzeń
do chłodnictwa, urządzeń do nawadniania, urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji sanitarnych i ściekowych, lakierowanie, malowanie, montaż i naprawy instalacji grzewczych,
montaż rusztowań, murowanie, mycie pojazdów, naprawa
pomp, obsługa basenów kąpielowych, obsługa i naprawa
samochodów osobowych i ciężarowych, obsługa pojazdów,
piaskowanie, polerowanie pojazdów, regeneracja maszyn
i silników zużytych lub częściowo zniszczonych, renowacja
powłok cynowych, rozbiórka budynków, smarowanie pojazdów, wiercenie studni, układanie nawierzchni drogowych,
usługi hydrauliczne, usługi stacji obsługi samochodów, wynajem buldożerów, koparek, pomp odwadniających, sprzętu
budowlanego, sprzętu do oczyszczania dróg, żurawi, maszyn do czyszczenia, zabezpieczenie budynków przed wilgocią, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, 39 autobusowe usługi transportowe, dystrybucja energii cieplnej, paliw
płynnych i prądu elektrycznego, fracht, usługi kierowców,
logistyka transportu, magazynowanie, transport samochodowy, składowanie towarów, spedycja, dystrybucja wody,
zaopatrywanie w wodę, 40 wytwarzanie energii, łączenie
materiałów na zamówienie, niszczenie odpadów, oczyszczanie powietrza, odkażanie materiałów niebezpiecznych,
piaskowanie, recykling odpadków i odpadów, sortowanie
odpadów i surowców wtórnych, spalanie śmieci i odpadków, unieszkodliwianie odpadów, wypożyczanie urządzeń
grzewczych i klimatyzacyjnych, uzdatnianie wody, 41 doradztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów z zakresu ochrony środowiska,
organizowanie proekologicznych zajęć edukacyjnych dla
dzieci, 42 analizy chemiczne, analizy wody, bakteriologiczne,
badania biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, badania naukowe, badania techniczne w dziedzinie
fizyki i mechaniki, doradztwo w zakresie planowania zużycia
energii, ekspertyzy geologiczne, poszukiwania geologiczne,
inżynieria techniczna, kontrola jakości wody, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowywanie
projektów technicznych dotyczących instalacji wodno-ka-

481687
(220) 2018 01 29
BIOTRADE DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Turośń Kościelna
(540) Cosy Garden
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 27.05.01
(510), (511) 20 meble ogrodowe, szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych,
drzwi do mebli, ławy [meble], meble biurowe, meble, meble
metalowe, osłony do kominków (meble), osprzęt niemetalowy do mebli, panele drewniane do mebli, stojaki na książki
[meble], stojaki na ręczniki [meble], stoły z imadłem [meble],
stopki do mebli, wsporniki, niemetalowe, do mebli.
481689
(220) 2018 01 29
KOSZELOWSKIE ZAKŁADY KREDOWE E. KAŁABUN,
J. CHAJĘCKI SPÓŁKA JAWNA, Koszelówka
(540) WAPNIAK KOSZELOWSKI KZK KOSZELOWSKIE
ZAKŁADY KREDOWE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy wapniowe.
481695
(220) 2018 01 29
DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO-PRODUKCYJNE DOZAMEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) centrum bhp wpp
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalności gospodarczej w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą w zakresie bezpieczeństwa i higieny
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pracy, sprzedaż detaliczna i hurtowa, także za pośrednictwem
Internetu następujących artykułów: środków ochrony indywidualnej, artykułów p-pożarowych, gaśnic, apteczek, odzieży
ochronnej, bezrękawników, kamizelek, fartuchów, kombinezonów roboczych, odzieży ostrzegawczej, odzieży skórzanej
spawalniczej, spodni roboczych, obuwia roboczego, trzewików roboczych, półbutów, sandałów, obuwia ocieplanego,
obuwia specjalistycznego, w tym spawalniczego, hełmy, kaski, czapki letnie, czapki zimowe, google, okulary ochronne,
ochronniki słuchu, detektory gazu, maski, półmaski, karabinki,
zatrzaśniki, liny zabezpieczające, szelki bezpieczeństwa, słupołazy, odzież medyczna, obuwie ochronne, rękawice bawełniane, rękawice kevlarowe, rękawice antyprzecięciowe, rękawice
spawalnicze, rękawice termoodporne, wzmacniane skórą,
czyściwa, środki czystości, chemia gospodarcza, mydła, kremy, pasty bhp, szczotki, ręczniki, inne artykuły bhp, alkomaty,
megafony, torby narzędziowe, taśmy sygnalizacyjne, pachołki
drogowe, zapory drogowe, znaki drogowe, znaki bhp, piktogramy, naklejki ostrzegawcze, tablice ostrzegawcze, znaki
zakazu, narzędzia budowlane, ogrodowe, pomiarowe, warsztatowe, filtry i pochłaniacze do masek, chemia techniczna, narzędzia, normalia.
481739
(220) 2018 01 30
MANDALA BEAUTY CLINIC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) SYME
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
kremy kosmetyczne, tłuszcze do celów kosmetycznych,
10 urządzenia do regeneracji komórek macierzystych do celów medycznych, 42 badania w dziedzinie kosmetyki, badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, próby kliniczne, 44 chirurgia
plastyczna, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi telemedyczne, usługi związane z bankami tkanek ludzkich.
(210)
(731)

481749
(220) 2018 01 30
SOKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myszków
(540) MUSiak

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, 29 dżemy, kompoty,
zupy, sałatki owocowe, warzywne, napoje mleczne, zupy,
przetwory jarzynowe, bulion, przeciery, 30 sosy owocowe,
musy.
481757
(220) 2018 01 30
SALWA PAWEŁ INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Zielona Góra
(540) UROLOGIA ROBOTYCZNA DA VINCI Dr Paweł Salwa

(210)
(731)
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(531) 02.09.25, 04.05.03, 04.05.04, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
481759
(220) 2018 01 30
DOG HOTEL 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) doghotel24 just like at home

(210)
(731)

(531) 03.01.09, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości: kupno
i sprzedaż, administrowanie, zarządzanie, 39 usługi transportu drogowego, magazynowanie i przechowywanie
towarów, usługi kurierskie i pocztowe, wynajem samochodów, 42 usługi badań naukowych, 44 usługi weterynaryjne,
45 opieka nad zwierzętami domowymi.
481762
(220) 2018 01 30
KA 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Okonek
(540) KA 11

(210)
(731)

(531) 26.05.01, 26.05.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, dachówki ceramiczne, gliniane, kamienne, drewno konstrukcyjne, drewno, gips, tynk gipsowy, beton, beton
zbrojny, bloczki betonowe, płyty wiórowe, płyty pilśniowe,
płyty gipsowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów
budowlanych i wykończeniowych, drzwi, chemii budowlanej,
dociepleń, suchej zabudowy, dachów, materiałów malarskich,
glazury, terakoty, armatury, hydrauliki, elektryki.
(210) 481766
(220) 2018 01 30
(731) PRZENNIAK-COŁTA WIOLETTA WPC COACHING, Wyry
(540) LUDZKI RODZIC
(510), (511) 35 reklama i promocja na papierze oraz prasowa, telewizyjna i multimedialna, informacja handlowa, reklama w Internecie, 41 edukacja, pozaszkolne formy kształcenia,
nauczanie, szkolenia, doradztwo oraz porady, usługi nauczania i kształcenia w zakresie rodzicielstwa, ciąży, rodzenia, budowania szczęśliwej rodziny, coaching rodzicielski, indywidualny i grupowy.
(210) 481768
(220) 2018 01 30
(731) OŁTARZEWSKI MARCIN SPRINTA GROUP, Nadarzyn
(540) PAN FOTELIK
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02.05.01, 02.05.02, 02.05.17, 02.05.23, 26.04.01, 26.04.04,
26.04.16, 26.11.01, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.15, 18.04.01,
18.04.11
(510), (511) 12 pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy
bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, mocowania blokujące do użytku z pasami bezpieczeństwa do pojazdów, pasy
bezpieczeństwa do pojazdów, do użytku wraz z fotelikami
bezpieczeństwa, pasy bezpieczeństwa do przenośnych łóżeczek dla niemowląt do użytku w pojazdach, samochodowe foteliki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt
i dzieci do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do pojazdów,
do użytku wraz z nosidełkami dziecięcymi, wózki dziecięce,
pokrowce wózków dziecięcych, uprzęże do wózków dziecięcych, przenośne foteliki dziecięce do samochodów, konstrukcje do zabezpieczania dziecka w pojeździe, dziecięce siedziska podwyższające do siedzeń pojazdów, pokrycia i budki
do dziecięcych wózków spacerowych, pasy bezpieczeństwa
do pojazdów, do zapinania korpusów wózków dziecięcych,
kosze do wózków dziecięcych, kosze przystosowane do rowerów, 35 kampanie marketingowe, reklama i marketing, dostarczanie informacji marketingowej, usługi agencji marketingowych, doradztwo reklamowe i marketingowe, badania
rynku i badania marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, promocja sprzedaży, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usługi organizowania targów i wystaw handlowych,
przetwarzanie danych do celów administracyjnych, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością
gospodarczą, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, gromadzenie
i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach
danych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów, usługi public relations, informacja marketingowa,
informacja handlowa, pośrednictwo handlowe, zarządzanie
programami motywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, sprzedaż hurtowa i detaliczna takich towarów jak: pasy
bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa dla
dzieci do pojazdów, mocowania blokujące do użytku z pasami bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa
do pojazdów, do użytku wraz z fotelikami bezpieczeństwa,
pasy bezpieczeństwa do przenośnych łóżeczek dla niemowląt do użytku w pojazdach, samochodowe foteliki dziecięce,
foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci do pojazdów,
pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do użytku wraz z nosidełkami dziecięcymi, wózki dziecięce, pokrowce wózków
dziecięcych, uprzęże do wózków dziecięcych, przenośne
foteliki dziecięce do samochodów, konstrukcje do zabezpieczania dziecka w pojeździe, dziecięce siedziska podwyższające do siedzeń pojazdów, pokrycia i budki do dziecięcych
wózków spacerowych, pasy bezpieczeństwa do pojazdów,
do zapinania korpusów wózków dziecięcych, kosze do wózków dziecięcych, kosze przystosowane do rowerów, akcesoriów do fotelików samochodowych i do wózków dla
dzieci, 41 edukacja, publikowanie materiałów drukowanych,
opracowywanie materiałów edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, wypożyczanie materiałów
instruktażowych, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, produkcja filmów edukacyjnych,
produkcja materiałów multimedialnych, publikowanie mate-
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riałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie
elektronicznej, organizacja szkoleń, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, elektroniczna
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, kursy szkoleniowe, usługi publikowania cyfrowych
materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej.
(210) 481769
(220) 2018 01 30
(731) OŁTARZEWSKI MARCIN SPRINTA GROUP, Nadarzyn
(540) PAN FOTELIK
(510), (511) 12 pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy
bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, mocowania blokujące do użytku z pasami bezpieczeństwa do pojazdów, pasy
bezpieczeństwa do pojazdów, do użytku wraz z fotelikami
bezpieczeństwa, pasy bezpieczeństwa do przenośnych łóżeczek dla niemowląt do użytku w pojazdach, samochodowe foteliki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt
i dzieci do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do pojazdów,
do użytku wraz z nosidełkami dziecięcymi, wózki dziecięce,
pokrowce wózków dziecięcych, uprzęże do wózków dziecięcych, przenośne foteliki dziecięce do samochodów, konstrukcje do zabezpieczania dziecka w pojeździe, dziecięce siedziska podwyższające do siedzeń pojazdów, pokrycia i budki
do dziecięcych wózków spacerowych, pasy bezpieczeństwa
do pojazdów, do zapinania korpusów wózków dziecięcych,
kosze do wózków dziecięcych, kosze przystosowane do rowerów, 35 kampanie marketingowe, reklama i marketing, dostarczanie informacji marketingowej, usługi agencji marketingowych, doradztwo reklamowe i marketingowe, badania
rynku i badania marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, promocja sprzedaży, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usługi organizowania targów i wystaw handlowych,
przetwarzanie danych do celów administracyjnych, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością
gospodarczą, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, gromadzenie
i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach
danych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów, usługi public relations, informacja marketingowa,
informacja handlowa, pośrednictwo handlowe, zarządzanie
programami motywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, sprzedaż hurtowa i detaliczna takich towarów jak: pasy
bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa dla
dzieci do pojazdów, mocowania blokujące do użytku z pasami bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa
do pojazdów, do użytku wraz z fotelikami bezpieczeństwa,
pasy bezpieczeństwa do przenośnych łóżeczek dla niemowląt do użytku w pojazdach, samochodowe foteliki dziecięce,
foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci do pojazdów,
pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do użytku wraz z nosidełkami dziecięcymi, wózki dziecięce, pokrowce wózków
dziecięcych, uprzęże do wózków dziecięcych, przenośne
foteliki dziecięce do samochodów, konstrukcje do zabezpieczania dziecka w pojeździe, dziecięce siedziska podwyższające do siedzeń pojazdów, pokrycia i budki do dziecięcych
wózków spacerowych, pasy bezpieczeństwa do pojazdów,
do zapinania korpusów wózków dziecięcych, kosze do wózków dziecięcych, kosze przystosowane do rowerów, ak-
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cesoriów do fotelików samochodowych i do wózków dla
dzieci, 41 edukacja, publikowanie materiałów drukowanych,
opracowywanie materiałów edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, wypożyczanie materiałów
instruktażowych, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, produkcja filmów edukacyjnych,
produkcja materiałów multimedialnych, publikowanie materiałów drukowanych innych niż teksty reklamowe, w formie
elektronicznej, organizacja szkoleń, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, elektroniczna
publikacja tekstów i druków innych niż reklamowe, w Internecie, kursy szkoleniowe, usługi publikowania cyfrowych
materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej.
(210) 481770
(220) 2018 01 30
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) APARTAMENTY DOLNY MOKOTÓW

(531) 26.13.25, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 16 papier, artykuły papierowe i materiały reklamowe nie zawarte w innych klasach, druki, materiały biurowe,
gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny, broszury, ulotki, karty z tworzyw sztucznych
nie zawarte w innych klasach, karty foliowane z drukiem
nie zawarte w innych klasach, broszury, zaproszenia papierowe, terminarze, 19 ukończone budynki przenośne z materiałów niemetalowych, 35 usługi w zakresie: reklamy w zakresie
nieruchomości świadczonej również online, prowadzenia
badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych
do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością
gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji
handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami
wystawowymi, usługi promocji obrotu nieruchomościami
mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku obrotu
gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi
i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci online, usługi
profesjonalnego doradztwa w zarządzaniu działalnością
gospodarczą oraz pośrednictwa w kontaktach handlowych
i gospodarczych dotyczących nieruchomości, usługi doradcze inwestora budowlanego w zarządzaniu działalnością gospodarczą dotyczącą projektów budowlanych, doradztwo
w administrowaniu działalnością gospodarczą i w zakresie
organizacji usług powierzonych wspólnotom mieszkaniowym przez ich członków, 36 usługi w zakresie: funkcji generalnego inwestora robót ogólnobudowlanych dotyczących
obiektów inżynierskich, usługi zarządzania nieruchomo-
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ściami, sprzedaży i pośrednictwa w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, usługi
sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych
majątku nieruchomego: usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami
parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych
i użytkowych: doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi
i gruntami, analizy ekonomiczne do celów opracowywania
projektów użytkowania nieruchomości, usługi pośrednictwa
w zawieraniu umów sprzedaży nieruchomości, powierzchni
mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługowej, zarządzania sprawami finansowymi i ubezpieczeniowymi dotyczącymi nieruchomości, usługi sporządzania analiz i raportów
finansowych związanych z inwestycjami w zakresie projektów budowlanych, usługi w zakresie sprzedaży domów,
lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowych, 37 usługi
w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów
budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji
obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie
funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych
dotyczących obiektów inżynierskich, usługi przedsiębiorcy
odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym
w związku z realizacją i odbiorem obiektów budowlanych, zarządzaniem budynkami, gruntami, nieruchomościami, usługi
podmiotu odpowiedzialnego za budowę nieruchomości,
to jest organizację, realizację planu budowy i nadzór prac
budowlanych w zakresie inżynierii cywilnej, przeprowadzanie inspekcji budów, zarządzanie projektem budowy, usługi doradztwa w zakresie budowy obiektów budowlanych,
usługi doradztwa dotyczące organizacji i prowadzenia placów budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, 39 usługi
w zakresie: wynajmowania garaży i miejsc parkingowych,
powierzchni i obiektów magazynowych, usługi parkingowe,
42 usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki,
prace projektowe w zakresie architektury i technologii, usługi projektowania wystroju i dekoracji wnętrz, wykonywania
badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, badań, ekspertyz
i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych
oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi ekspertyz inżynieryjnych, badań technicznych,
usługi planowania urbanistycznego wraz z infrastrukturą
pomiarów terenu, opracowywania projektów technicznych
użytkowania nieruchomości, usługi badawcze i doradcze
w zakresie ochrony środowiska na terenie obiektów budowlanych, 44 usługi w zakresie: ogrodnictwa krajobrazowego,
pielęgnowania i utrzymywania trawników, 45 usługi doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi ochrony mienia.
(210) 481776
(220) 2018 01 30
(731) KUCHIN DMITRY J-PRODUCT, Warszawa
(540) D DanceBook internetowe kursy tańca

54

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, kursy
szkoleniowe, internetowe kursy tańca, kursy instruktorskie,
organizacja szkoleń, organizacja widowisk.
(210) 481777
(220) 2018 01 31
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) mKsięgowość
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie księgowości, księgowość, doradztwo podatkowe, obsługa kadrowa, dobór
i rekrutacja personelu, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, 36 usługi bankowości transakcyjnej dla różnych grup klientów i różnych produktów bankowych, usługi bankowości transakcyjnej w zakresie księgowości, usługi
bankowe finansowe, usługi bankowe i finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu, mobilne usługi bankowe
i finansowe.
(210) 481792
(220) 2018 01 31
(731) STEFAŃCZYK TOMASZ POLORTO, Częstochowa
(540) DDS-PRO
(510), (511) 9 programy komputerowe, 10 prowadniki, retainery, transfery, dla implantów i chirurgii, 44 stomatologia.
481794
(220) 2018 01 31
TVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) TVOKAZJE
(210)
(731)

(531) 10.03.11, 24.15.01, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych
z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, przetwarzanie danych i zarządzanie nimi, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
38 transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości
i obrazów, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji
kablowej, usługi telekomunikacyjne obejmujące: nadawanie
programów telewizyjnych, także za pośrednictwem Internetu, multimedialne transmisje strumieniowe, komunikację
przez terminale komputerowe poprzez transmisje cyfrowe
lub satelitarne, usługi ogłoszeń elektronicznych, przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych,
obrazowych, dźwiękowych i multimedialnych z zakresu

Nr ZT13/2018

wiadomości bieżących, hobby, rozrywki i stylu życia, usługi
poczty elektronicznej, udostępnianie internetowych forów
dyskusyjnych, przydzielanie dostępu do baz danych, 41 telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów on-line
nie do pobrania, usługi rozrywkowe, kulturalne i edukacyjne obejmujące: prezentację wiadomości, tekstów i danych
zawierających obrazy ruchome i nieruchome, tekst, filmy,
nagrania dźwiękowe i treści multimedialne dla celów edukacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych, publikację tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line
nie do pobrania, fotoreportaże, usługi gier on-line, produkcja
filmów innych niż reklamowe, informacja o rozrywce, edukacji, hobby, kulturze i zagadnieniach dotyczących stylu życia,
produkcja, obsługa i prezentacja konkursów, gier i quizów dla
celów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych.
481802
(220) 2018 01 31
BASE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszwały
(540) bASE GROUP

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, przemysłowe konstrukcje metalowe, przemysłowe konstrukcje stalowe, metalowe
konstrukcje dla przemysłu energetycznego, metalowe konstrukcje dla przemysłu spożywczego, metalowe konstrukcje
dla przemysłu morskiego, metalowe konstrukcje dla przemysłu kolejowego, materiały metalowe do budowy szlaków
kolejowych, obudowy do szybów naftowych metalowe,
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
materiały konstrukcyjne metalowe, rury i rurki metalowe,
zbiorniki i kadzie metalowe, pojemniki metalowe do magazynowania i transportu, 11 wymienniki ciepła, instalacje
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, 40 obróbka metali, usługi spawalnicze,
cynowanie, chromowanie, frezowanie, galwanizacja, grawerowanie, kadmowanie, usługi kotlarstwa, trasowanie laserem,
lutowanie, łączenie materiałów na zamówienie, platerowanie
metali, niklowanie, informacje o obróbce metali, polerowanie, powlekanie galwaniczne, usuwanie warstw nawierzchniowych, wulkanizacja.
(210) 481805
(220) 2018 01 31
(731) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) h HARDE WYDAWNICTWO

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 9 książki audio, książki w formacie cyfrowym
do pobierania z Internetu, publikacje elektroniczne E-booki,
16 książki, podręczniki [książki], książki niebeletrystyczne,
książki edukacyjne, książki fantasy, książki beletrystyczne,
książki informacyjne, książki z obrazkami, serie książek beletrystycznych, serie książek niebeletrystycznych, publikacje
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reklamowe, publikacje drukowane, 35 usługi reklamowe
związane z książkami, publikacja treści reklamowych, 41 publikowanie książek, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie książek, czasopism, publikowanie multimedialne
książek, usługi w zakresie publikacji książek, publikowanie
książek związanych z programami telewizyjnymi, publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, wydawanie audiobooków, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), publikowanie,
usługi publikacji, publikacje multimedialne, publikowanie
opowiadań, publikacja i redagowanie książek, usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe, radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, przygotowywanie programów radiowych i telewizyjnych, produkcja telewizyjna, produkcja radiowa, filmowa
i telewizyjna.
481806
(220) 2018 01 31
BASE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszwały
(540) bASE PROMOTiON SERViCES
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 16 katalogi, ulotki reklamowe, ulotki drukowane, dekoracje z papieru, dzieła sztuki oraz figurki z papieru
i kartonu, modele architektoniczne, jednorazowe produkty
papierowe, papier, karton w arkuszach i wyroby z tych materiałów w szczególności torby i worki do pakowania i zawijania, bielizna stołowa, chorągiewki, girlandy, kalendarze, karty,
materiały do rysowania, matryce, obrazy i zdjęcia, podkładki
na biurka, pudełka, tablice, fotografie, tablice reklamowe, plakaty reklamowe, szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu,
35 agencje reklamowe, agencje informacji handlowej, audyt
działalności gospodarczej, badania biznesowe i rynkowe,
badania opinii publicznej, badania i ocena przedsięwzięć
biznesowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, usługi marketingowe, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji
dodatkowej, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, outsourcing, projektowanie materiałów
reklamowych, wykonywanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi public relations, usługi w zakresie dystrybucji materiałów reklamowych,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, promocja sprzedaży, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, 39 transport, dostarczanie paczek, logistyka
transportu, pakowanie towarów, pakowanie prezentów, spedycja, składowanie towarów, wynajmowanie magazynów,
40 usługi wykonywania grafiki, drukowanie, druk offsetowy,
druk sitowy, e drukowania wzorów, hafciarstwo, trasowanie
laser, 42 hosting stron internetowych, hosting serwerów,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego
i komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron inter-
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netowych dla osób trzecich, projektowanie dekoracji wnętrz,
projektowanie opakowań, usługi graficzne, wzornictwo
przemysłowe, projektowanie druków.
481807
(220) 2018 01 31
WARNKE PRZEMYSŁAW HENRYK IPMC PRZEMYSŁAW
WARNKE, Białachowo
(540) + iMED
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne],
doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, doradztwo
w zakresie szkoleń, edukacja językowa, elektroniczne usługi
biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów,
informacji audio i/lub wideo, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawodowych,
informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa
zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej
bazy danych lub z Internetu, kształcenie praktyczne [pokazy],
konferencje (organizowanie i prowadzenie -), kursy językowe, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia,
kursy szkoleniowe związane z medycyną, kursy w zakresie
rozwoju osobistego, medyczne usługi edukacyjne, nauczanie języków obcych, nauczanie i szkolenia, nauczanie technik ratowania życia, nauczanie w dziedzinie medycyny, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauczanie w zakresie
pielęgnacji urody,opracowywanie kursów edukacyjnych
i egzaminów, organizacja egzaminów [edukacja], organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja
i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, organizacja szkoleń, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów i sympozjów, doradztwo zawodowe
z zakresu medycyny, zdrowia i ratownictwa medycznego, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie komputerowych
kursów szkoleniowych, organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, organizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość, organizowanie kursów szkoleniowych,organizowanie seminariów, organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, organizowanie
zajęć dydaktycznych, organizowanie zjazdów w celach
szkoleniowych, pokazy edukacyjne, podyplomowe kursy
szkoleniowe, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja
i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych,
prowadzenie kursów, przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, przygotowanie zawodowe w zakresie pierwszej
pomocy, przygotowanie zawodowe związane z samoobroną, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], publikacja materiałów edukacyjnych,
publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz
danych lub Internetu, publikowanie, publikowanie materia-
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łów multimedialnych online, publikowanie tekstów medycznych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, edukacja z zakresu medycyny, zdrowia i ratownictwa medycznego,
kształcenie praktyczne z zakresu medycyny, zdrowia i ratownictwa medycznego, skomputeryzowane szkolenia, świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, szkolenia
i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia edukacyjne,
szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa, szkolenia
w dziedzinie medycyny, szkolenia w zakresie kwalifikacji
zawodowych, szkolenie i instruktaż, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie kursów instruktażowych
wspomaganych komputerowo, udostępnianie materiałów
egzaminacyjnych i testów, udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji i przygotowywanie
raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami,
usługi biblioteczne, usługi doradcze dotyczące edukacji
i szkoleń, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji,
usługi doradcze w zakresie edukacji, usługi edukacji medycznej, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny,
obsługa i prowadzenie szkoleń z zakresu medycyny, zdrowia
i ratownictwa medycznego, obsługa i prowadzenie kursów,
w tym kursów on-line z zakresu medycyny, zdrowia i ratownictwa medycznego, usługi edukacyjne i instruktażowe,
usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, usługi egzaminowania (edukacyjne), usługi instruktażowe i szkoleniowe,
usługi nauki na odległość świadczone online, usługi szkoleniowe dla pielęgniarek i pielęgniarzy środowiskowych, usługi
szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy, usługi
w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych,
usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, wydawanie publikacji medycznych, wypożyczanie projektorów,
wypożyczanie przyrządów dydaktycznych, zapewnianie
kursów dokształcających i doszkalających, zapewnianie edukacji, zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia z pielęgniarstwa, zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie
podyplomowym, zapewnianie szkoleń online, zapewnianie
szkoleń, kształcenia i nauczania, zapewnianie seminariów
szkoleniowych online, zapewnianie kursów ustawicznego
kształcenia medycznego, zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych.

Nr ZT13/2018

(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 dystrybutory automatyczne, automaty
do sprzedaży, uruchamiane monetami automaty sprzedające, 35 wynajem dystrybutorów automatycznych, usługi
wynajmu automatów do sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wkładami do zniczy.
(210) 481869
(220) 2018 02 01
(731) KT & G Corporation,, KR
(540) lil

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 baterie do papierosów elektronicznych, ładowarki do papierosów elektronicznych, etui do ładowania
papierosów elektronicznych, wtyczki, adaptery do wtyczek,
adaptery USB do papierosów elektronicznych, 11 urządzenia
do prażenia tytoniu, chłodnicze instalacje do tytoniu, parowe sauny do twarzy, urządzenia do wytwarzania pary, grzejniki elektryczne, żarniki elektryczne do ogrzewania, 34 tytoń,
papierosy, cygara, tabaka, bibułki papierosowe, fajki do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego, filtry do papierosów,
papierośnice nie z metali szlachetnych, woreczki na tytoń,
zapalniczki do papierosów nie z metali szlachetnych, zapałki, przybory do czyszczenia fajek, popielniczki dla palaczy
nie z metali szlachetnych, gilotynki do cygar, papierosy elektroniczne, kasetki do papierosów elektronicznych, nikotyna
do papierosów elektronicznych, roztwory nikotyny do użytku w papierosach elektronicznych, ciekła roztwory do użytku w papierosach elektronicznych, środki aromatyzujące
do stosowania w papierosach elektronicznych inne niż olejki
eteryczne, łańcuszki na szyję do noszenia papierosów elektrycznych, atomizery do papierosów elektronicznych.
481892
(220) 2018 02 02
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie
(540) DUCH DOBREJ ZABAWY
(210)
(731)

(210) 481808
(220) 2018 01 31
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) ACIDOLAKCID
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna żywność oraz
substancje przystosowane do celów medycznych, probiotyki (suplementy), suplementy diety dla ludzi, probiotyczne
preparaty bakteryjne do użytku medycznego.
(210) 481809
(220) 2018 01 31
(731) WRONA ANITA FIRMA HANDLOWA ZNIKEN, Żywiec
(540) ZNIKEN
(531)

02.01.05, 03.07.14, 02.01.09, 02.07.02, 07.01.24, 07.03.02,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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481894
(220) 2018 02 02
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie
(540) DUCH DOBREJ ZABAWY
(210)
(731)

(531)

02.01.05, 02.01.09, 03.07.14, 02.01.11, 07.01.24, 07.03.02,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
481895
(220) 2018 02 02
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie
(540) PALACE Jan Klemens

(210)
(731)

(531) 02.01.05, 07.15.22, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15, 05.03.20
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
481896
(220) 2018 02 02
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie
(540) PALACE Jan Klemens
(210)
(731)
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(531) 05.07.02, 02.01.05, 07.15.22, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
481908
(220) 2018 02 02
EASYSHARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) easyshare
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, aplikacje mobilne do zamawiania usług, aplikacje mobilne do zamawiania taksówek,
aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami
komputerowymi do noszenia przy sobie, 12 pojazdy samochodowe, 36 wynajem powierzchni biurowych, 39 usługi
w zakresie pomocy drogowej (holowanie), usługi parkingowe, usługi transportu samochodowego pasażerskiego,
towarowego, transport przedmiotów wartościowych, usługi taksówkowe, usługi przewozu osób i towarów, wynajem
rowerów (w tym rowerów elektrycznych), wynajmowanie
pojazdów także wraz z kierowcą, garaży, miejsc parkingowych, powierzchni magazynowych, powierzchni na salony
samochodowe, usługi magazynowania, usługi transportowe
na rzecz osób trzecich, usługi informacji o transporcie, pośrednictwa w transporcie, 43 hotele, hostele i pensjonaty,
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi hotelowe,
usługi ośrodków wczasowych, usługi ośrodków wypoczynkowych, rezerwacja miejsc w hotelach, informacja hotelowa,
biura zakwaterowania, wycena zakwaterowania w hotelach,
świadczenie usług przez hotele, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, udostępnianie informacji
online dotyczących rezerwacji hotelowych, organizowanie
zakwaterowania dla turystów, domy turystyczne, ośrodki
wypoczynkowe, usługi zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, usługi restauracyjne, dokonywanie rezerwacji
restauracji i posiłków, oferowanie żywności i napojów w restauracjach, barach, kawiarniach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach, barach, kawiarniach, usługi restauracji, barów, kawiarni sprzedających posiłki na wynos, usługi
kateringowe.
481909
(220) 2018 02 02
LITWIN STANISŁAW LITEX ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY, Ostrów Wielkopolski
(540) BIGPur
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.13.25
(510), (511) 17 materiały i tkaniny izolacyjne, maty izolacyjne, maty termoizolacyjne, arkusze i płyty izolacyjne, taśmy
i listwy izolacyjne, wypełniacze izolacyjne, folie izolacyjne,
izolacje akustyczne budynków, substancje do izolacji przeciwwilgociowych budynków, izolacje piankowe do użytku
w budownictwie, izolacje z funkcją uszczelniania do ochrony
przed hałasem, izolacje z funkcją uszczelniania do ochrony
przed ciepłem, materiały izolacyjne wykonane z pianki poliuretanowej, pianka poliuretanowa w bloczkach, do izolowania, folia poliuretanowa do użytku jako izolacja budowlana,
materiały uszczelniające, pierścienie i membrany uszczelniające niemetalowe, masy uszczelniające, 19 materiały budow-
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lane niemetalowe, płyty izolacyjne niemetalowe, warstwy
izolujące pod podłogi, 35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem Internetu urządzeń do produkcji, dozowania i natryskiwania piany poliuretanowej.
481913
(220) 2018 02 02
BLOK-BUD F. KRAWCZYKOWSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA
JAWNA, Blok Dobryszyce
(540) FINNØYA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, pokrycia dachowe metalowe, 19 niemetalowe materiały budowlane,
pokrycia dachowe niemetalowe, pokrycia dachowe z gontów, papa dachowa, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, drewno budowlane, zaprawy budowlane, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy.
481914
(220) 2018 02 02
BLOK-BUD F. KRAWCZYKOWSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA
JAWNA, Blok Dobryszyce
(540) NN

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, pokrycia dachowe metalowe, 19 niemetalowe materiały budowlane,
pokrycia dachowe niemetalowe, pokrycia dachowe z gontów, papa dachowa, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, drewno budowlane, zaprawy budowlane, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy.
(210) 481918
(220) 2018 02 02
(731) RB Global Promotions Limited, Larnaca, CY
(540) RB
(510), (511) 35 usługi w zakresie analizy cen, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, przygotowywanie badań dotyczących spraw z zakresu działalności gospodarczej,
zarządzanie biznesowe zakładami ubezpieczeń oraz firmami brokerskimi na zasadzie podwykonawstwa, usługi w zakresie analizy cen, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, informacja o działalności gospodarczej, negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm
na zlecenie, przygotowanie listy płac, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi podatkowe,
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przed-
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siębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie
porównywania cen, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, wyceny handlowe, ekonomiczne prognozy, outsourcing [doradztwo biznesowe], negocjowanie
umów kupna i sprzedaży towarów, negocjowanie umów
z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, usługi agencji eksportowo-importowych, usługi
agencji eksportowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi agencji importowych, usługi importowo-eksportowe, usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf,
badania dotyczące działalności gospodarczej, biznesowe
usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo i informacja o działalności
gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, doradztwo i zarządzanie
biznesowe w zakresie wprowadzania nowych produktów
na rynek, doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
konsultacje w zakresie sprawozdań rynkowych, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], planowanie dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów
do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie prowadzenia ich interesów, pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, porady w zakresie działalności gospodarczej, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, przygotowywanie
dokumentów związanych z działalnością gospodarczą, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, przygotowywanie
dokumentów związanych z działalnością gospodarczą,
rocznych zeznań podatkowych na rzecz przedsiębiorstw,
świadczenie pomocy w zakresie działalności gospodarczej,
usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi
doradcze w zakresie analizy biznesowej, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne
w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacji
o działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej i usługi informacyjne o działalności gospodarczej, usługi ekspertów do spraw efektywności
działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie wydajności przedsiębiorstw, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi informacji o działalności gospodarczej i usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi inspekcji i unowocześniania procesów
biznesowych, usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, usługi w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące organizacji wspólnych przedsięwzięć, usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, usługi w zakresie ekspertyzy
dotyczącej działalności gospodarczej, usługi w zakresie fuzji
przedsiębiorstw, usługi w zakresie inspekcji działalności go-
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spodarczej, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, usługi w zakresie
planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej,
usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej,
usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej dla
przedsiębiorstw, usługi w zakresie sprawozdań rynkowych,
usługi w zakresie strategii biznesowych, analiza cen, analiza
danych biznesowych, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analizy gospodarcze, analizy kosztów,
analizy kosztów i korzyści, analizy rynku, badania biznesowe, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, ocena możliwości dla działalności gospodarczej, ocena możliwości w zakresie działalności gospodarczej, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, porównywanie rozwiązań
w działalności gospodarczej (ocena praktyk w organizacji
działalności gospodarczej), usługi w zakresie analiz dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie analizy
danych dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie analizy cen, usługi wyceny działalności gospodarczej,
wycena firm, wyceny dotyczące spraw handlowych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą
w przedsiębiorstwach handlowych, wyceny handlowe, doradztwo podatkowe [rachunkowość], audyt przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące rachunkowości, doradztwo w zakresie zwrotu
podatku [rachunkowość], doradztwo związane z audytem,
dostarczanie raportów dotyczących informacji rachunkowych, księgowanie kosztów, audyt skomputeryzowany, doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, księgowość,
księgowość administracyjna, księgowość i prowadzenie
ksiąg, planowanie podatkowe [rachunkowość], porady
związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, prowadzenie skomputeryzowanych rejestrów handlowych,
przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości, przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, przygotowywanie profesjonalnych bilansów dla firm, przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla przedsiębiorstw,
przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki], przygotowywanie zeznań podatkowych, przygotowywanie zeznań
podatkowych i doradztwo podatkowe, rachunkowość komputerowa, rachunkowość, księgowość i audyt, rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, rachunkowość
na rzecz osób trzecich, skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], sporządzanie bilansów finansowych, sporządzanie dokumentów dotyczących opodatkowania, sporządzanie sprawozdań finansowych, sporządzanie wyciągów z konta, udostępnianie informacji dotyczących kont [rachunkowość], usługi biznesowe biegłych
księgowych, usługi doradcze dotyczące rachunkowości
handlowej, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, usługi podatkowe, zarządzanie rachunkami
firm, zarządzanie rachunkowością, analizy i raporty statystyczne, gromadzenie informacji dla firm, gromadzenie danych, analizy gospodarcze, analizy kosztów, analizy kosztów
i korzyści, analizy prognoz ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dla celów
działalności gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe,
doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie admini-
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strowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
fuzji przedsiębiorstw, doradztwo związane z zarządzaniem,
usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą i operacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi
konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, usługi
księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, usługi w zakresie rachunkowości śledczej, zarządzanie kontami, fakturowanie i uzgadnianie kont w imieniu osób trzecich, zarządzanie sprzedażą
i bazą klientów, 36 usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z podatkami [nie księgowość], zarządzanie funduszami kapitału wysokiego ryzyka, zarządzanie
funduszami, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
doradztwo w zakresie długów, finansowe izby rozrachunkowe, fundusze inwestycyjne wzajemne, gwarantowanie
ubezpieczeń na życie, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi gwarancyjne,
usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, wycena finansowa
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], zarządzanie
finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, doradztwo związane z zawieraniem ubezpieczeń, gwarantowanie finansowe rent
dożywotnich, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, ocena
finansowa dla celów reasekuracji, ocena strat ubezpieczeniowych, organizowanie oceny roszczeń ubezpieczeniowych, podpisywanie programów gwarancyjnych, podpisywanie przedłużonych umów gwarancyjnych, regulowanie
roszczeń ubezpieczeniowych, rozliczanie roszczeń ubezpieczeniowych, rozstrzyganie roszczeń w zakresie ubezpieczeń, ubezpieczenia od wypadków samochodowych, ubezpieczenie reasekuracyjne, udzielanie gwarancji, udzielanie
gwarancji morskich ubezpieczeń transportowych, udzielanie gwarancji morskich ubezpieczeń pożarowych, udzielanie gwarancji morskich ubezpieczeń wypadkowych, udzielanie informacji związanych z uregulowaniem roszczeń z tytułu ubezpieczeń innych niż na życie, udzielanie informacji
związanych z zawieraniem ubezpieczeń na życie, udzielanie
informacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń innych
niż na życie, uregulowanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń
innych niż na życie, uregulowanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń innych niż na życie, usługi biur rozwiązujących roszczenia, usługi gwarancyjne w zakresie ubezpieczeń osobistych od wypadków, usługi gwarantowania rent rocznych,
usługi gwarantowania ubezpieczeń, usługi gwarantowania
ubezpieczeń medycznych, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania ubezpieczeń
morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych,
usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi regulowania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych,
usługi ubezpieczeń w dziedzinie lotnictwa, usługi w zakresie gwarantowania ubezpieczeń, usługi w zakresie gwarantowania emisji, usługi w zakresie ubezpieczeń gwarancji,
usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń, usługi w zakresie
zawierania ubezpieczeń kredytowych, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń dla firm, administrowanie funduszami i inwestycjami, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi,
usługi transferu i transakcji w dziedzinie funduszy inwestycyjnych, usługi zarządzania funduszami powierniczymi
na rzecz klientów prywatnych, powiernictwo aktywów
w funduszach, usługi finansowania, doradztwo finansowe,
doradztwo finansowe w zakresie podatków, doradztwo fi-

60

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

nansowe w zakresie zarządzania aktywami, doradztwo
i analiza finansowa, doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, informacje finansowe i wyceny, prognozy finansowe, profesjonalne usługi konsultacyjne dotyczące finansów, doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], oceny finansowe, ekspertyzy dla celów fiskalnych, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń biznesowych, usługi wyceny, uregulowania i zaspokajania roszczeń
ubezpieczeniowych, wycena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, wycena ładunków w celach ubezpieczeniowych, wycena roszczeń ubezpieczeniowych, wycena roszczeń z ubezpieczenia, wycena ubezpieczeń przeciwpożarowych, wyceny dla celów ubezpieczeniowych, wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, wyceny roszczeń ubezpieczeniowych dla własności osobistych, wyceny
finansowe dla celów ubezpieczenia, wyrównanie strat, zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, zarządzanie w zakresie regulacji roszczeń ubezpieczeniowych, zawieranie
ubezpieczeń na opłaconą z góry opiekę zdrowotną, zawieranie ubezpieczeń majątkowych, zawieranie ubezpieczeń
na opłacone z góry świadczenia prawne, zawieranie ubezpieczeń transportowych, zawieranie ubezpieczeń tranzytowych, zawieranie ubezpieczeń w dziedzinie ubezpieczeń
od odpowiedzialności zawodowej, zawieranie umów ubezpieczeniowych innych niż na życie, gwarancja wykonania
zobowiązania, gwarancje (przedłużone -) na maszyny, gwarancje (przedłużone -) na sprzęt gospodarstwa domowego,
gwarancje w zakresie pojazdów, przedłużone gwarancje,
przedłużone gwarancje na urządzenia, przedłużone gwarancje na domowe urządzenia elektryczne, przedłużone
gwarancje na urządzenia elektryczne, świadczenie usług
rozszerzonych gwarancji dla towarów zakupionych przy
użyciu kart kredytowych, ubezpieczenia przedłużonych
gwarancji, udzielanie gwarancji na pojazdy, udzielanie przedłużonych gwarancji na domowe artykuły elektryczne,
udzielanie ubezpieczeń chroniących zakup w zakresie towarów kupowanych za pomocą kart kredytowych, usługi administrowania w zakresie roszczeń gwarancyjnych, usługi
gwarancji przedłużonych na elektryczne artykuły gospodarstwa domowego, ubezpieczenia, usługi gwarancji ubezpieczenia w przypadku awarii mechanicznej silnika, usługi
gwarancyjne dla pojazdów drogowych, usługi gwarancji
w zakresie pojazdów, usługi gwarancyjne w zakresie pojazdów drogowych, usługi programów gwarancyjnych związanych z silnikami przyczepnymi, usługi ubezpieczeń gwarancji, usługi ubezpieczeniowe w zakresie ochrony zakupów,
ochrony cen i rozszerzonych gwarancji dla towarów zakupionych przy użyciu kart kredytowych, usługi związane
z programami gwarancyjnymi, zapewnianie gwarancji na lądowe pojazdy silnikowe, zapewnianie gwarancji związanych
z używanymi silnikowymi pojazdami ląd, administrowanie
finansami, administrowanie finansowe w zakresie prywatnego ubezpieczenia kosztów leczenia dentystycznego, administrowanie w zakresie funduszy powierniczych, badania
finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, badanie wypłacalności finansowej, doradztwo w dziedzinie zarządzania
ryzykiem [finansowym], doradztwo finansowe związane
z inwestowaniem w infrastrukturę, działalność finansowa,
obsługa funduszy powierniczych, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi oceny ryzyka finansowego, szacowanie strat, zarządzenie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, doradztwo inwestycyjne, doradztwo finansowe,
doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe dotyczące inwestycji,
organizowanie ubezpieczenia, doradztwo finansowe dotyczące planowanie podatków, doradztwo finansowe dotyczące podatków, 41 konferencje (organizowanie i prowa-
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dzenie -), kongresy (organizowanie i prowadzenie -), organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja seminariów, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzanie
konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzanie
konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
konferencji na temat biznesu i handlu, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji
dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie konferencji, organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych,
organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie seminariów, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie seminariów związanych z edukacją, organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie seminariów dotyczących biznesu, organizowanie seminariów
w celach edukacyjnych, organizowanie seminariów w celach rekreacyjnych, organizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie zjazdów
w celach szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach
edukacyjnych, planowanie konferencji w celach edukacyjnych, planowanie seminariów w celach edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie seminariów i kongresów, prowadzenie seminariów szkoleniowych,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, sympozja związane z edukacją,
udostępnianie informacji na temat kongresów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, usługi w zakresie wystaw
w celach edukacyjnych, doradztwo szkoleniowe w zakresie
zarządzania, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji,
doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo
w zakresie szkoleń medycznych, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie
szkoleń, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo
edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe [edukacja], doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], dostarczanie informacji dotyczących
edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych, kursy edukacyjne dotyczące finansów, kursy edukacyjne związane
z ubezpieczeniami, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe
dotyczące księgowości, kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, kursy szkoleniowe w dziedzinie ubezpieczeń, organizacja zajęć, kursy szkoleniowe
w zakresie planowania strategicznego związanego z rekla-
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mą, promocją, marketingiem i biznesem, organizacja sympozjów dotyczących edukacji, organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, organizacja szkoleń, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, organizowanie konferencji
związanych ze szkoleniem zawodowym, organizowanie
kongresów edukacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie sympozjów edukacyjnych, organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie szkoleń handlowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów,
prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, szkolenia biznesowe, szkolenia dla
dorosłych, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w dziedzinie medycyny, szkolenia z zakresu świadczenia usług
prawnych, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, szkolenia związane z finansami,
szkolenie personelu zajmującego się finansami, szkolenie
w zakresie podatków, szkolenie w zakresie rachunkowości,
szkolenie związane z karierą zawodową, szkolenie zaawansowane, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń,
usługi edukacji biznesowej, usługi edukacji medycznej,
usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące finansów, usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące zarządzania, usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące własności intelektualnej, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zagadnień
środowiskowych, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące handlu, usługi edukacyjne dla dorosłych odnoszące się
do księgowości, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące
audytu, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, usługi edukacyjne
w zakresie szkoleń biznesowych, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem majątkiem nieruchomym,
usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne w zakresie zarządzania, usługi edukacyjne zapewniające instruktaż
z podatków od nieruchomości, usługi edukacyjne zapewniające warsztaty z podatków od nieruchomości, usługi
szkolenia w dziedzinie zarządzania, usługi szkolenia zawodowego, usługi szkoleniowe dla biznesu, usługi szkoleniowe
w dziedzinie finansów, usługi w zakresie wykładów związane z umiejętnościami zarządzania, prowadzenie seminariów, 42 usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki; doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania
komputerowego; doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego; doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, zarządzanie projektami komputerowymi, zarządzanie projektami w zakresie
technologii informacyjnych, zdalne administrowanie serwerem, 45 badania prawne, badania w zakresie własności intelektualnej, badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji
prawnych, badanie stanu prawnego nieruchomości, doradztwo dotyczące licencjonowania patentów, doradztwo
dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak towarowy,
doradztwo dotyczące własności przemysłowej, doradztwo
prawne, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania,
doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia
przetargowe, doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej, doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, doradztwo w sporach sądowych, doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, doradztwo
w zakresie patentów, doradztwo w zakresie sporów sądowych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie zarządzania prawami autorskimi, do-
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radztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania
komputerowego, doradztwo związane z ochroną patentową, doradztwo związane z ochroną znaków towarowych,
doradztwo związane z ochroną wzorów przemysłowych,
doradztwo związane z ochroną praw autorskich, doradztwo
związane z osobistymi sprawami prawnymi, doradztwo
związane z rejestracją nazw domen, doradztwo związane
z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi, dostarczanie informacji prawnych, egzekwowanie praw
do własności intelektualnej, egzekwowanie praw do znaków
towarowych, eksploatacja praw własności przemysłowej
i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi prawne], fachowe usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, kompilacja informacji prawnych, konsultacje
z zakresu zarządzania własnością intelektualną, licencjonowanie baz danych [usługi prawne], mediacja [usługi prawne],
mediacje, monitorowanie praw własności intelektualnej
do celów doradztwa prawnego, monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], ochrona praw autorskich, organizowanie świadczenia usług prawnych, pomoc prawna przy
tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe,
porady prawne w zakresie franchisingu, pośrednictwo
w procedurach prawnych, prawne administrowanie licencjami, profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu, profesjonalne usługi doradcze dotyczące praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze związane z licencjonowaniem praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze
związane z naruszeniem praw autorskich, profesjonalne
usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, programy
komputerowe (licencjonowanie -) [usługi prawne], przenoszenie tytułu własności, rozstrzyganie spraw spornych, składanie wniosków o rejestrację wzorów, sporządzanie ekspertyz prawnych, sporządzanie protokołów sądowych, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności
z prawami i regulacjami, sprawy sporne (usługi pomocy w -),
świadczenie usług w zakresie badań prawnych, udostępnianie informacji w dziedzinie własności intelektualnej, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, usługi prawne,
doradztwo w zakresie sporów sądowych, doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, usługi doradcze w zakresie nazw domen, usługi informacji prawnej,
usługi doradcze w zakresie prawa, usługi doradcze związane
z rejestracją, usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], usługi doradcze związane z prawami autorskimi, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla uniwersytetów i instytucji badawczych, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla wynalazców, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej
w dziedzinie patentów i zastosowań patentowych, usługi
doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla organizacji non¬profit, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące zagadnień prawnych, usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi informacyjne w zakresie praw konsumenta, usługi kancelarii patentowych, usługi
monitorowania znaków towarowych, usługi monitorowania
znaków towarowych do celów doradztwa prawnego, usługi
nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, usługi
prawne dotyczące praw własności intelektualnej, usługi
prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, usługi
prawne dotyczące testamentów, usługi prawne świadczone
w związku z procesami sądowymi, usługi prawne w zakresie
testamentów, usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami własności przemysłowej, usługi prawne
w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych
z prawami własności intelektualnej, usługi prawne w zakresie
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mediacji, usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów, usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, usługi
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne związane z eksploatacją praw do emisji,
usługi prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich, usługi rejestracyjne (prawne),
usługi prawne związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, usługi prawne związane z wykorzystywaniem
praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, usługi prawne związane
z eksploatacją praw autorskich do druków, usługi prawne
związane z licencjonowaniem praw autorskich, usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów, usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw
autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw do transmisji, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz
wykorzystywaniem tych praw, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi prawnicze
związane z prawami do własności wakacyjnej, usługi radców
prawnych, usługi rzeczników patentowych, usługi w zakresie
alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, usługi w zakresie badań prawnych, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie mediacji, usługi w zakresie mediacji
rozwodowej, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi
w zakresie rejestracji firm, usługi w zakresie sporów sądowych, usługi w zakresie wydawania licencji, usługi wsparcia
prawnego, usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, usługi związane z ochroną własności przemysłowej,
usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi
prawne], usługi związane z własnością intelektualną, uwierzytelnianie dokumentów prawnych, własność intelektualna
(licencjonowanie -), doradztwo w zakresie własności intelektualnej, mediacje, prawne administrowanie licencjami, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], sprawy sporne
(usługi pomocy w -), usługi prawne związane z negocjacją
kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie
własności intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, ochrona własności intelektualnej, udzielanie informacji na temat praw
własności przemysłowej, udzielanie informacji sądowych,
udzielanie informacji w zakresie kwestii związanych z prawami człowieka, udzielanie informacji związanej ze sprawami
prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów,
usługi adwokackie, usługi adwokatów, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi arbitrażu w zakresie stosunków pracowniczych, usługi asystentów prawnych,
usługi badań prawnych i sądowych w dziedzinie własności
intelektualnej, usługi biegłych sądowych, usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, usługi
doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, doradztwo związane z ochroną znaków towarowych.
(210) 481930
(220) 2018 02 04
(731) NOWAKOWSKI MARIUSZ BELLITA, Warszawa
(540) botano
(510), (511) 3 kosmetyki naturalne, kosmetyki.
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481951
(220) 2018 02 05
MPP SWEET FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) FULL COLOURS
(210)
(731)

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 2 annato [barwniki], barwniki, barwniki do likierów, barwniki do masła, barwniki do napojów, barwniki
do piwa, barwniki spożywcze, indygo [barwnik], karmel
[barwnik do żywności], karmel słodowy [barwnik spożywczy], kurkuma [barwnik], szafran [barwnik], 3 barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne.
481952
(220) 2018 02 05
MPP SWEET FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) NICE COLOURS

(210)
(731)

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 2 annato [barwniki], barwniki, barwniki do likierów, barwniki do masła, barwniki do napojów, barwniki
do piwa, barwniki spożywcze, indygo [barwnik], karmel
[barwnik do żywności], karmel słodowy [barwnik spożywczy], kurkuma [barwnik], szafran [barwnik], 3 barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne.
(210) 481980
(220) 2018 02 05
(731) MOŃKA TOMASZ SHOE DESIGN, Iwanowice Duże
(540) FB shoe design FB FARO BATUTTI

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 obuwie, buty, drewniaki, pantofle, półbuty,
sandały, wkładki do obuwia, odzież, odzież skórzana i z materiałów skóropodobnych, nakrycia głowy, 35 usługi w zakresie gromadzenia towarów jak obuwie, buty, drewniaki,
pantofle, półbuty, sandały, wkładki do obuwia, odzież, odzież
skórzana i z materiałów skóropodobnych, nakrycia głowy,
dodatki do odzieży i obuwia, wyroby ze skóry i imitacji skóry, artykuły gimnastyczne i sportowe w celu ich sprzedaży
i swobodnego wyboru w centrum handlowym, sklepie
wielobranżowym, supermarkecie, hurtowni, punkcie detalicznym, salonie, poprzez zamówienia korespondencyjne,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie telezakupów, sprzedaż promocyjna ww. towarów dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych,
usługi (agencje) eksportowe i importowe, pomoc handlowa
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w zakresie organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa
również świadczona w ramach umowy franchisingowej,
usługi promocyjne i marketingowe.
(210) 481983
(220) 2018 02 05
(731) KUBIAK MARLENA, Łódź
(540) BIOESTETIC
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa produktów
kosmetycznych, wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, agencje reklamowe, aukcje i przetargi
publiczne, doradztwo, handel i wyceny handlowe, agencje
importowo-eksportowe, marketing, pokazy towarów, public
relations.
482061
(220) 2018 02 06
KATOWICKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) ORZECH JULIUSZ
(510), (511) 1 węgiel, 4 węgiel.
(210)
(731)

482065
(220) 2018 02 06
BUCZEK BOGUSŁAWA BUCZEK ROBERT ABRA
SPÓŁKA CYWILNA, Oborniki Śląskie
(540) AbrA

(210)
(731)

(531)

26.01.02, 26.01.05, 26.01.16, 26.01.18, 01.15.24, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 11 dystrybutory wody gazowanej sodowej,
21 syfony do wody gazowanej sodowej, 32 woda gazowana
sodowa, woda niegazowana.
482151
(220) 2018 02 07
NIWA DAMIAN FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
NIWA, Ruda Śląska
(540) niwatch

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, przyrządy
do mierzenia czasu, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki.
482161
(220) 2018 02 08
TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) APRESIA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, substancje
dietetyczne przystosowane do celów medycznych, żywność
dietetyczna dla celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, preparaty witaminowe, preparaty z mikroelementami dla ludzi, suplementy mineralne do żywności,
preparaty bakteryjne do celów leczniczych.
(210)
(731)

(210)
(731)

482183
(220) 2018 02 08
DOMENO JERZY STAWOWY SPÓŁKA JAWNA,
Kalwaria Zabrzydowska
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(540) GILOU

(531) 17.02.01, 17.02.04, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 18 aktówki, etui [wyroby skórzane],etykiety skórzane, ćwieki ze skóry, kopertówki, małe damskie torebki bez
rączki, małe portmonetki, obroże dla zwierząt, parasole i parasolki, parasole ogrodowe, paski do torebek na ramię, plecaki, paski skórzane do bagażu, podręczne torby do samolotu,
portfele skórzane, portmonetki, przywieszki do bagażu, skórzane aktówki na dokumenty, skórzane torebki, sznurówki
skórzane, teczki i aktówki, teczki ze skóry, torby i portfele
skórzane, torby na obuwie, torby podróżne na buty, torebki,
torebki damskie, torby zakupowe, torebki na ramię, torebki wieczorowe, torebki worki, torebki wykonane ze skóry,
zestawy podróżne [wyroby ze skóry], 25 balerinki [obuwie],
baletki, botki, botki dla kobiet, buty damskie, buty dla kobiet, buty do kostki, buty dziecięce, buty na płaskim obcasie,
buty na platformie, buty na rzepy, buty na wysokim obcasie, buty płócienne, buty skórzane, buty sznurowane, buty
wsuwane, buty za kostkę, buty zimowe, cholewki do butów,
czubki do butów, fleki do obuwia, gumiaki, gumowce, języki
do butów, kalosze, kapelusze, kamizelki skórzane, komplety
koszulek i spodenek, komplety skórzane, koszule, kurtki skórzane, mokasyny, nakrycia głowy, napiętki do obuwia, obcasy, obuwie i elementy składowe obuwia,obuwie codzienne,
obuwie damskie, obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, obuwie do celów rekreacyjnych, obuwie
gumowe, obuwie inne niż sportowe, obuwie plażowe, obuwie rekreacyjne, odzież, odzież damska, odzież dziewczęca,
odzież skórzana, paski do butów, paski skórzane, paski skórzane [odzież], paski tekstylne, podeszwy butów, podeszwy
do obuwia, podkoszulki, polary, rękawice w tym rękawice
ze skóry, skóry surowej lub filtra, rękawiczki, rękawiczki bez
palców, sandały, sandały damskie, sandały - drewniaki, sandały i buty plażowe, sandały męskie, skarpetki, skórzane sandały w stylu japońskim, szale, t-shirty z krótkim rękawem, tenisówki, usztywniacze do obuwia, wierzchy obuwia, wkładki
do obuwia [do butów i botków], wkładki [obuwie], wkładki
pod piętę, wytłaczane obcasy kauczukowe lub z tworzyw
sztucznych, wytłaczane podeszwy kauczukowe lub z tworzyw sztucznych, 35 administrowanie sprzedażą, agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, badania rynkowe,
badania w zakresie reklamy, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja materiałów marketingowych i promocyjnych, dystrybucja produktów do celów reklamowych,
dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulotek reklamowych, handlowe wyceny, gromadzenie danych, informacja marketingowa,
marketing bezpośredni, marketing dotyczący promocji, marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, ogłoszenia drobne,
organizacja targów handlowych, organizacja wystaw do celów promocyjnych, organizowanie aukcji internetowych,
organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych,
organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych,
publikacja materiałów reklamowych on-line, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama i marketing, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych w szczególności Internetu, reklamy on-line, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
usługi handlu detalicznego i hurtowego w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie obuwia, zaopatrzenie osób trzecich.
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(210) 482186
(220) 2018 02 08
(731) JESKE KATARZYNA KEYO, Chodzież
(540) SALONIK YOKA

Nr ZT13/2018

tów i klientów, organizowanie przyjęć, bankietów, pikników,
imprez okolicznościowych i wydarzeń firmowych, 43 usługi
gastronomiczne świadczone przez kawiarnie, kafeterie, lodziarnie, bary, restauracje, usługi cateringowe.
482196
(220) 2018 02 09
NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Zdravson
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów medycznych, preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, preparaty witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne, napoje
do celów leczniczych, zioła lecznicze.
(210)
(731)

(531) 09.03.13, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny, pielęgnacji i urody
dla zwierząt, zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i kosmetyczne dla psów, strzyżenie psów.
(210) 482195
(220) 2018 02 09
(731) BRZEZICKI & SIESS SPÓŁKA CYWILNA, Składowice
(540) FIVE O’CLOCK TEA AND COFFEE SHOPS 1990

(531) 11.03.14, 17.01.09, 26.11.03, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, porcelanowe i szklane
do parzenia kawy i herbaty, dzbanki ceramiczne, porcelanowe i szklane do kawy i herbaty, słoje do przechowywania
kawy i herbaty, pudełka do przechowywania kawy i herbaty
nie z metali szlachetnych, młynki ręczne do mielenia kawy,
ekspresy ręczne ciśnieniowe do parzenia kawy i herbaty, filtry do herbaty bawełniane i bambusowe, sitka kuliste i niekuliste do zaparzania herbaty nie z metali szlachetnych, szufelki do nabierania kawy i herbaty, zaparzacze ceramiczne
i porcelanowe do herbaty, 30 herbata liściasta i pakowana,
również zielona i czerwona, biała, czarna, herbata owocowa,
herbata liściasta z płatkami kwiatów, herbata liściasta z owocami, herbata liściasta z dodatkiem naturalnego aromatu,
kawa ziarnista i mielona aromatyzowana i klasyczna wraz
z dodatkami, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach, lokalach gastronomicznych, galeriach
handlowych, salonach, sklepach również internetowych
z herbatą liściastą i pakowaną, również zieloną i czerwoną,
białą, czarną, herbatą owocową, herbatą liściastą z płatkami kwiatów, herbatą liściastą z owocami, herbatą liściastą
z dodatkiem naturalnego aromatu, kawą ziarnistą i mieloną
aromatyzowaną i klasyczną wraz z dodatkami, napojami kawowymi, produktami cukierniczymi i słodyczami, lodami,
napojami bezalkoholowymi oraz akcesoriami do kawy i herbaty, a w szczególności: naczynia ceramiczne, porcelanowe,
szklane i papierowe do podawania kawy i herbaty, dzbanki
ceramiczne, porcelanowe i szklane do kawy, kafetiery, kawiarki, dzbanki, słoje do przechowywania kawy i herbaty pudełka do przechowywania kawy i herbaty nie z metali szlachetnych, młynki ręczne do mielenia kawy, ekspresy ręczne
ciśnieniowe do parzenia kawy i herbaty, filtry do herbaty
bawełniane i bambusowe, siatka kuliste i niekuliste do zaparzania herbaty nie z metali szlachetnych, szufelki do nabierania kawy i herbaty, zaparzacze ceramiczne i porcelanowe
do herbaty, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
radia i telewizji, promocja sprzedaży, 41 organizowanie działań promocyjnych i informacyjnych poprzez organizowanie
i prowadzenie, prezentacji, wystaw, szkoleń i kursów edukacyjnych, zjazdów oraz spotkań przedstawicieli kontrahen-

(210) 482214
(220) 2018 02 09
(731) KOBIERSKA BEATA QUEST FOOD, Toruń
(540) QUEST FOOD
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontraktach na kupno
i sprzedaż produktów spożywczych, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi.
(210) 482216
(220) 2018 02 09
(731) ZAREMBA MARIAN, Piastów
(540) Zioło-Piast

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze środkami spożywczymi, sprzedaż detaliczna lub hurtowa
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego.
(210) 482218
(220) 2018 02 09
(731) LEŚNIEWSKI WITOLD, Raszyn
(540) HUSLA
(510), (511) 21 patelnie nieelektryczne, patelnie typu wok,
pokrywki do patelni, skrobaki do garnków i patelni, zastawa
stołowa, szklana zastawa stołowa, serwisy do kawy [zastawa
stołowa], przybory kuchenne i zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, kuchenne przybory nie z metali szlachetnych, kuchenne (przybory -), łyżki do mieszania
[przybory kuchenne], przybory do użytku w gospodarstwie
domowym, przybory kuchenne, formy i foremki [przybory
kuchenne], podstawki pod czajniczki z herbatą, czajniczki
do herbaty, czajniki z gwizdkiem, czajniki do herbaty [nieelektryczne], garnki, garnki ceramiczne, garnki ciśnieniowe,
garnki kuchenne, garnki kuchenne [komplety], deski do krojenia chleba, pojemniki do chleba, artykuły gospodarstwa
domowego, naczynia stołowe wykonane z porcelany, porcelana, porcelana ozdobna, porcelanowa zastawa stołowa,
wyroby porcelanowe, naczynia do pieczenia wykonane
z porcelany, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki,
suszarki do naczyń [stojaki], suszarki-ociekacze do naczyń.
482219
(220) 2018 02 09
ALLDENTPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Starbond
(510), (511) 6 stopy metali nieszlachetnych.
(210)
(731)

Nr ZT13/2018
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482224
(220) 2018 02 08
AMB GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) CATERING 24
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.03.23, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizacja i uruchamianie sieci gastronomicznych, prowadzenie interesów osób trzecich, przedstawicielstwo handlowe podmiotów zagranicznych, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów,
prowadzenie agencji informacji handlowej, reklama osób
trzecich, dystrybucja i kolportaż broszur reklamowych, 41 organizowanie i obsługa imprez okolicznościowych, zjazdów,
konferencji i szkoleń, 43 usługi gastronomiczne: prowadzenie restauracji, kawiarni, kafeterii, barów szybkiej obsługi,
usługi polegające na przygotowaniu i dostarczaniu żywności
i napojów na zamówienie osób trzecich (katering), wynajmowanie sal na posiedzenia, bale, koncerty, konferencje, pokazy, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny i zastawy stołowej.
482234
(220) 2018 02 09
EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) EQUES Hipoteczny FIZ
(510), (511) 36 tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, zarządzanie majątkiem, banki i kasy
oszczędnościowe, home banking, doradztwo finansowe,
ubezpieczenia, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pożyczki,
kredyty ratalne, lokaty kapitału, operacje finansowe, usługi
powiernicze, inwestycje kapitałowe, emisja i obsługa kart
kredytowych, obsługa kart debetowych, analizy finansowe, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa, zarządzanie zbiorczym portfelem papierów
wartościowych, zarządzanie portfelami instrumentów finansowych, zarządzanie majątkiem, wycena instrumentów
finansowych, przedsiębiorstw, nieruchomości, kosztowności
i innych dóbr inwestycyjnych oraz kolekcjonerskich, doradztwo inwestycyjne, usługi związane z obrotem papierami
wartościowymi i instrumentami finansowymi, obrót papierami wartościowymi.
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(540) Fulinowo

(531) 05.13.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie.
482264
(220) 2018 02 12
FULINOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Fulinowo

(210)
(731)

(210)
(731)

482259
(220) 2018 02 12
SILESIAADDICT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) BIG

(210)
(731)

(531) 05.13.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie.
482329
(220) 2018 02 13
M&T OMNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) termodrewno

(210)
(731)

(531) 05.01.20, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe.
(210) 482331
(220) 2018 02 13
(731) KRĘŻEL MARCIN, Kamień Pomorski
(540) Vitamin CLINIC inny wymiar suplementacji

(531) 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy, 28 deski
snowboardowe.
(210)
(731)

482263
(220) 2018 02 12
FULINOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
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482335
(220) 2018 02 13
MUZEUM JANA PAWŁA II I PRYMASA
WYSZYŃSKIEGO, Warszawa
(540) Mt 5,14 Muzeum
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, książki audio, książki elektroniczne do pobrania, 16 książki religijne, publikacje
reklamowe, ulotki reklamowe, publikacje promocyjne, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje encyklopedyczne, książki informacyjne, czasopisma, periodyki, książki
dla dzieci, 35 usługi reklamowe, 40 reprodukcja dzieł muzealnych, 41 wystawy muzealne, usługi świadczone przez muzea, udostępnianie obiektów muzealnych, pokazy, wystawy,
organizowanie i prowadzenie konferencji, szkolenia edukacyjne, szkolenia religijne, usługi edukacyjne dotyczące rozwoju
religijnego, publikacje multimedialne, prowadzenie muzeów,
usługi kustoszy muzeów, organizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną, usługi w zakresie kultury.
(210)
(731)

482347
(220) 2018 02 14
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) MARALI

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 21 świeczniki, figurki porcelanowe.
482348
(220) 2018 02 14
GRUPA WYDAWNICZA SŁOWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SUPER TYDZIEŃ KRASNOSTAWSKI
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, czasopisma [periodyki], periodyki [czasopisma], ulotki, gazety, publikacje
drukowane, 35 publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, reklama zewnętrzna, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów reklamowych,
usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 fotoreportaże, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
usługi reporterskie, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania].
(210)
(731)

482349
(220) 2018 02 14
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) PALIA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 8 noże kuchenne.
482350
(220) 2018 02 14
GRUPA WYDAWNICZA SŁOWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PODLASIAK
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, czasopisma [periodyki], periodyki [czasopisma], ulotki, gazety, publikacje
drukowane, 35 publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, reklama zewnętrzna, reklama, reklama
(210)
(731)

Nr ZT13/2018

korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów reklamowych,
usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 fotoreportaże, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
usługi reporterskie, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania].
482363
(220) 2018 02 14
NATURMEDICIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdynia
(540) SWEDERM ZIEMIA EGIPSKA
(510), (511) 3 kosmetyki do samoopalania, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki, eyelinery [kosmetyki], pianki [kosmetyki], toniki [kosmetyki], kosmetyki kolorowe, korektory
[kosmetyki], kosmetyki nielecznicze, kosmetyki funkcjonalne,
kosmetyki upiększające, olejki mineralne [kosmetyki], środki
nawilżające [kosmetyki], preparaty samoopalające [kosmetyki], koncentraty nawilżające [kosmetyki], kremy tonizujące
[kosmetyki], kremy samoopalające [kosmetyki], kosmetyki
do włosów, żele nawilżające [kosmetyki], kosmetyki do makijażu, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do ust, balsamy samoopalające [kosmetyki], kosmetyki do rzęs, kosmetyki do brwi, kosmetyki w formie olejków,
kremy do ciała [kosmetyki], kosmetyki zawierające keratynę,
kosmetyki zawierające pantenol, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki koloryzujące do skóry, olejki
do ciała [kosmetyki], kosmetyki w postaci płynów, produkty
powlekające usta [kosmetyki], kolorowe kosmetyki do oczu,
kosmetyki do makijażu skóry, peelingi do twarzy [kosmetyki], zmywacze do paznokci [kosmetyki], żele po opalaniu [kosmetyki], maseczki do skóry [kosmetyki], kremy
na noc [kosmetyki], kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki
do użytku osobistego, toniki do twarzy [kosmetyki], balsamy do opalania [kosmetyki], kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki w formie żeli, kremy do twarzy [kosmetyki],
olejki do opalania [kosmetyki], kosmetyki do makijażu twarzy, pudry w kamieniu [kosmetyki], kompaktowe kosmetyki
do makijażu, kosmetyki w gotowych zestawach, podkłady
do paznokci [kosmetyki], kosmetyki i preparaty kosmetyczne, mleczka do opalania [kosmetyki], kosmetyki w postaci
kremów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], kosmetyki
do pielęgnacji skóry, błyszczyki do ust [kosmetyki], kosmetyki do pielęgnacji urody, płyny do twarzy [kosmetyki], kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, szminki blokujące
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], kosmetyki w formie
sproszkowanej [pudry], kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kosmetyki do makijażu do kompaktów, płyny do mycia twarzy [kosmetyki], produkty przeciwsłoneczne do ust
[kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki przeznaczone
do suchej skóry, nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki],
nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], płyny do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], środki nawilżające do twarzy [kosmetyki],
środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], kosmetyki
w postaci cieni do powiek, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, wymienne wkłady pudru do puderniczek
[kosmetyki], puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki],
maseczki zwężające poty stosowane jako kosmetyki, żele
do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, środki nawilżające przeciw starzeniu się
(210)
(731)

Nr ZT13/2018
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do użytku jako kosmetyki, puder do makijażu, puder do twarzy, puder sypki do twarzy, puder sypki do makijażu, puder
w kremie do twarzy, prasowany puder do twarzy, nieleczniczy puder do twarzy, puder do twarzy w postaci bibułek
z pudrem, biały puder kosmetyczny do twarzy, tusze do rzęs,
wydłużające tusze do rzęs, sztuczne rzęsy, pudry brązujące,
5 emulsje do rąk zawierające substancje lecznicze, farmaceutyczne balsamy do ust, farmaceutyczne płyny do skóry,
glina do leczenia chorób skóry, kremy nawilżające [preparaty
farmaceutyczne], kremy lecznicze do ochrony skóry, kremy
lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy lecznicze do pielęgnacji stóp, kremy na odciski i nagniotki, kremy do rąk do celów
medycznych, lecznicze suche szampony, lecznicze preparaty do mycia rąk, lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów,
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, medyczne
korekcyjne pudry, woda utleniona do celów medycznych,
21 pojemniki na kosmetyki, puderniczki [pojemniczki], puderniczki [puste], kosmetyczne puderniczki [kompakty],
aplikatory do makijażu, aplikatory do kosmetyków, aplikatory
do makijażu oczu, aplikatory do nakładania makijażu [szpatułki], aplikatory do nakładania makijażu na oczy, aplikatory
kosmetyczne, atomizery do perfum, atomizery do perfum
[puste], butelki dla podróżnych, buteleczki, butelki szklane
[pojemniki], butelki z tworzyw sztucznych, butelki z plastiku,
butelki ze szkła, dozowniki chusteczek do twarzy, dozowniki
kremów do pielęgnacji skóry, dozowniki do kosmetyków, dozowniki do mydła w płynie, dozowniki mydła do rąk, pędzle
kosmetyczne, pędzle do farbowania włosów, gąbki kosmetyczne, gąbki do ciała, gąbki roślinne [luffa], gąbki do szorowania, gąbki do kąpieli, gąbki do makijażu, gąbki do mikrodermabrazji, do użytku kosmetycznego, gąbki do nakładania
pudru na ciało, 35 usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą
subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie artykułów kosmetycznych, organizowanie, przygotowywanie, obsługa
i prowadzenie wszelkiego rodzaju wystaw i pokazów kosmetyków w celach reklamowych, 41 szkolenie w zakresie
kosmetyki i urody, usługi edukacyjne w postaci szkół kosmetycznych, organizowanie konkursów makijażu.
482368
(220) 2018 02 14
LIN’S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Lin’s
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty (preparaty -)
do żywności, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne,
baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], bita śmietana
(preparaty usztywniające do -), bloki lodu, budyń ryżowy,
bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos],
ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto
na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy],
cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada pitna, czosnek
mielony [przyprawa], dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast,
dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe
do napojów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de le(210)
(731)
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che [kajmak], enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka
muszkatołowa, gimbap [koreańskie danie z ryżu], glazury
do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł
spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], gryka, przetworzona, grzanki, guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata
mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny
papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi
(pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kapary, karmelki
[cukierki], kasza bulgur, kasza kukurydziana, kasza manna,
kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona,
keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi,
kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona,
kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liofilizowane dania, których
głównym składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, lody, lomper [podpłomyk
na bazie ziemniaków], lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, lód w blokach, lukier
do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki
[wyroby cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka gryczana do celów spożywczych, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana,
mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych
naleśników], mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta
do wyrobów cukierniczych, miętówki odświeżające oddech,
miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy
deserowe, musztarda, naleśniki, napary, inne niż do celów
leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe],
orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owocowe (galaretki -)
[słodycze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier
jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pastyła [wyroby
cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en croûte), pesto [sos],
piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz,
piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, placki,
placki z kimchi [kimchijeon], płatki kukurydziane, pomadki
[cukierki], potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym
składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące
kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące
do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie
zbóż, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona
do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne,
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka],
puddingi, quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), rośliny strączkowe (mączka z -), ryż, ryż błyskawiczny,
sago, sajgonki, senbei [ciastka ryżowe], siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, soba [japoński
makaron z gryki], soda oczyszczona [wodorowęglan sodu
do pieczenia], sojowa (mąka -), sorbety [lody], sos jabłkowy
[przyprawa], sos sojowy, sos żurawinowy [przyprawa], sosy
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[przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności,
sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, syrop
z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule [sałatka
z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty (z owocami), tortille, udon [makaron japoński], wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wareniki
[pierogi z nadzieniem], woda morska do gotowania, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe
do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe,
zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, zefir [wyroby cukiernicze], ziarna
sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy].
482369
(220) 2018 02 14
LIN’S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Lin’s

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty (preparaty
-) do żywności, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki
eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze),
batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], bita śmietana (preparaty usztywniające do -), bloki
lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki,
burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa],
chutney [ostry, gęsty sos], ciasto [masa do pieczenia], ciasto
na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa],
cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron,
dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż,
dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów, inne niż
olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy
do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż
esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa,
gimbap [koreańskie danie z ryżu], glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy,
gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], gryka, przetworzona, grzanki, guma do żucia, guma
do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona,
herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny papier
ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao,
kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza bulgur, kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona,
keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi,
kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palo-
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na, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza],
kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liofilizowane dania,
których głównym składnikiem jest makaron, liofilizowane
dania, których głównym składnikiem jest ryż, lody, lomper [podpłomyk na bazie ziemniaków], lód naturalny lub
sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, lód
w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka
gryczana do celów spożywczych, mąka jęczmienna, mąka
kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników], mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych,
miętówki odświeżające oddech, miód, mleczko pszczele,
muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje
kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje
na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie
wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owocowe (galaretki -) [słodycze],
pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier jadalny,
papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy],
pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie
czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pastyła [wyroby
cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en croûte), pesto [sos],
piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym],
pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza,
placki, placki z kimchi [kimchijeon], płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane, których głównym
składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których
głównym składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne
zastępujące kawę, produkty spożywcze na bazie owsa,
produkty wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie ryżu,
przekąski na bazie zbóż, przetworzona komosa ryżowa,
przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), rośliny strączkowe (mączka
z -), ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, senbei [ciastka
ryżowe], siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa],
siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia
do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, soba [japoński makaron z gryki], soda
oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], sojowa
(mąka -), sorbety [lody], sos jabłkowy [przyprawa], sos sojowy, sos żurawinowy [przyprawa], sosy [przyprawy], sosy
do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy
sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna,
sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki
wiążące do lodów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus],
tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty (z owocami), tortille, udon [makaron japoński], wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi
z nadzieniem], woda morska do gotowania, wodorowinian
potasowy do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do de-
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koracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn,
zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, zefir [wyroby cukiernicze], ziarna sezamu
[przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów spożywczych,
zioła konserwowane [przyprawy].
482370
(220) 2018 02 14
INSTYTUT QUANTUMLIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Buk
(540) Quantumlive
(510), (511) 10 analizatory automatyczne do diagnostyki
medycznej, analizatory składu ciała, analizatory diagnostyczne do celów medycznych, aparatura do obrazowania
wykorzystująca rezonans magnetyczny do użytku medycznego, aparatura do wzmacniania ciała (terapeutyczna),
aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, aparatura
do analizy substancji (do celów medycznych), aparatura
skanująca do celów medycznych, aparatura elektroniczna
do użytku medycznego, diagnostyczne przyrządy ultradźwiękowe do użytku medycznego, urządzenia do rehabilitacji medycznej, urządzenia do rehabilitacji fizycznej
do celów medycznych, urządzenia do masażu (do celów
medycznych), urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia i instrumenty do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, urządzenie do leczenia
magnetycznego do użytku medycznego, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, a mianowicie
usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie urządzeń medycznych, organizowanie i prowadzenie targów
i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, organizowanie
pokazów w celach handlowych, organizowanie prezentacji
osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], pokazy towarów do celów reklamowych, pokazy
towarów do celów promocyjnych, usługi handlu detalicznego w związku z urządzeniami do magnetoterapii, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, 44 badania medyczne, badania w celu oceny zagrożenia
dla zdrowia, fizjoterapia, informacja medyczna, konsultacje
medyczne, medyczne badanie osób, poradnictwo medyczne, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji
fizycznej, wynajem urządzeń medycznych, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi medycyny alternatywnej,
usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi fizjoterapii, usługi
doradcze dotyczące aparatury i przyrządów (medycznych),
usługi doradcze w zakresie przyrządów medycznych.

69

(540) MŁODZI DUCHEM 50+

(210)
(731)

(210) 482374
(220) 2018 02 14
(731) LIPIŃSKI KAMIL, Biała Podlaska
(540) FOMUKO

(531)

02.01.30, 26.01.05, 26.01.12, 26.01.14, 26.01.17, 26.01.21,
27.05.05, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 41 kultura fizyczna a mianowicie utrwalanie
zachowań zdrowego stylu życia przebiegających w/g przyjętych w społecznym środowisku Młodzi Duchem 50 Plus
reguł i norm postępowania a mających na celu dbałość
o zdrowie człowieka, poprawę postawy, prawidłowy rozwój
psychofizyczny wydłużając sprawność funkcjonalną.
(210) 482376
(220) 2018 02 14
(731) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., Seoul, KR
(540) HANKOOK Tire & Technology

(531) 26.13.25, 27.05.01, 24.17.25, 29.01.12
(510), (511) 12 opony do samochodów, opony do rowerów,
opony ogumienia pneumatycznego, pokrowce na opony, opony do motocykli, kauczukowe łatki samoprzylepne
do reperacji dętek, dętki do rowerów, dętki do motocykli,
dętki do ogumienia pneumatycznego, dętki do kół pojazdów, dętki do opon, siatki bagażowe do pojazdów, opony
pneumatyczne, zestawy narzędzi do reperacji dętek, obręcze kół pojazdów, pokrycia siodełek rowerów, pokrycia
siodełek motocykli, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, człony hamulcowe do pojazdów, amortyzatory
zawieszenia w pojazdach, bagażniki na narty do samochodów, kolce do opon, gwoździe do opon, ogumienie do kół
pojazdów, opony pełne do kół pojazdów, bieżniki do bieżnikowania opon, bieżniki do pojazdów w formie zrolowanych taśm, bieżniki do pojazdów typu traktorowego, opony
bezdętkowe do rowerów, opony bezdętkowe do motocykli,
wentyle do opon pojazdów, środki antypoślizgowe do opon
pojazdów.
482380
(220) 2018 02 14
MICHTA MARTA ZWIERZ MI SIĘ SPECJALISTYCZNE
USŁUGI DLA ZWIERZĄT, Gdynia
(540) EGZOOVET
(210)
(731)

(531) 03.11.12, 03.05.01, 26.01.06, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 usługi weterynaryjne.
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne.
(210)
(731)

482375
(220) 2018 02 14
SURDEJ LUCJAN, Kraków

(210) 482381
(220) 2018 02 14
(731) MACHAŁA PIOTR MERACLE COSMETICS, Twardogóra
(540) PolymerGel
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji paznokci, zestawy
kosmetyków, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku
w procesach produkcyjnych, sztuczne paznokcie.
(210) 482383
(220) 2018 02 14
(731) ŁYSOŃ-KISZKURNO AGNIESZKA, Warszawa
(540) Margaretki

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 obuwie.
(210) 482387
(220) 2018 02 14
(731) MACHAŁA PIOTR MERACLE COSMETICS, Twardogóra
(540) Slide Liquid

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji paznokci, zestawy
kosmetyków, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku
w procesach produkcyjnych, sztuczne paznokcie.
(210) 482388
(220) 2018 02 14
(731) SIELEWICZ WANDA EWA, Kajetany
(540) MamPrawo
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -),
komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka
tekstów, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów
reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych,
reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam,
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych
lub reklamowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla
nieobecnych abonentów], transkrypcja wiadomości [prace
biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, usługi marketingowe, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 45 badania prawne, badanie
przeszłości osób, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi
na ogłoszenia przetargowe, doradztwo w zakresie własności
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intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, pisanie prywatnych
listów, prawne administrowanie licencjami, rejestrowanie
nazw domen [usługi prawne], usługi pomocy w sprawach
spornych, udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi alternatywnego rozwiązywania
sporów, usługi arbitrażowe, usługi doradztwa osobistego
w zakresie stylizacji ubioru, usługi monitorowania prawnego,
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób
trzecich, usługi serwisów społecznościowych on-line, usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, wynajem nazw domen internetowych, zarządzanie prawami
autorskimi.
(210) 482393
(220) 2018 02 14
(731) GANCAREK ADAM, Jamna
(540) Chatka Włóczykija
(510), (511) 43 hotele, hostele, pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, hostele (schroniska), informacja
na temat hoteli, motele, oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych, organizowanie zakwaterowania dla turystów, organizowanie zakwaterowania
w hotelach, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego,
organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, ośrodki
wypoczynkowe, pensjonaty, pensjonaty, domy gościnne,
rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, rezerwacja
miejsc na kempingach, rezerwacja miejsc w pensjonatach,
rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, rezerwacja
zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania dla
turystów, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, rezerwacje hotelowe, rezerwacje miejsc w hotelach, agroturystyka,
miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pokoje gościnne,
pola namiotowe, biwakowe, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, dostarczanie posiłków dla osób bezdomnych lub
w trudnej sytuacji życiowej, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności osobom potrzebującym [usługi charytatywne], hotelowe usługi kateringowe, katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji,
katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering
obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, porady dotyczące przepisów
kulinarnych, restauracje dla turystów, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach
wystawienniczych, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy,
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach na zjazdy, usługi barów typu fast-food
na wynos, usługi cateringu zewnętrznego, usługi charytatywne, mianowicie dostarczanie jedzenia osobom potrzebującym, usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie
kateringu w zakresie jedzenie i picia, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów], usługi kateringowe,
usługi gastronomiczne w obiektach turystycznych, restauracje, zajazdy, karczmy, jadłodajnie, punkty małej gastronomii.
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482403
(220) 2018 02 15
PEKE MUNDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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rekreacyjna, publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe, wypożyczanie sprzętu i gier sportowych, usługi związane z organizacją wypoczynku.
482405
(220) 2018 02 15
NEW VISION OPTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) intenso
(210)
(731)

(531) 04.05.02, 26.04.04, 26.04.09, 29.01.15
(510), (511) 16 drukowane materiały reklamowe, kalendarze,
katalogi, ulotki, banery, notesy, artykuły piśmienne, artykuły
papiernicze, materiały szkoleniowe i instruktażowe, papier,
karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, druki, fotografie, broszury, chorągiewki papierowe,
czasopisma i periodyki, kolorowanki, zeszyty, bloki rysunkowe, kredki, farby, klej, piórniki, emblematy, kalkomanie, karty
pocztowe, materiały do modelowania, naklejki, przybory
do pisania, stemple, sprzęt biurowy, znaczki, 28 gry, zabawki,
gry i zabawki edukacyjne, zręcznościowe, interaktywne, towarzyskie, zabawki pluszowe, klocki, gry polegające na konstrukcji, mini place zabaw, zjeżdżalnie, zjeżdżalnie dmuchane
i plastikowe, huśtawki, trampoliny, przyrządy gimnastyczne
i sportowe, przyrządy na place zabaw, papierowe czapeczki
na przyjęcia, konfetti, konie na biegunach, śmieszne rzeczy
(atrapy), przeskalowane modele pojazdów, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów spożywczych i przemysłowych powszechnego użytku, zwłaszcza: gier i zabawek, przyrządów gimnastycznych i sportowych, śmiesznych rzeczy
(artap), przyrządów na place zabaw, odzieży, nakryć głowy,
plecaków i toreb, breloczków, przyborów oraz pojemników
kuchennych i gospodarstwa domowego, kubków, naczyń,
pojemników oraz talerzyków papierowych i jednorazowego użytku, artykułów piśmiennych oraz papierniczych, fotografii, kolorowanek, zeszytów, bloków rysunkowych, kredek, farb, klejów, piórników, kartek pocztowych, materiałów
do modelowania, naklejek, przyborów do pisania, stempli,
sprzętu biurowego, znaczków pozwalające nabywcy oglądać i kupować te towary w sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej za pośrednictwem systemu telezakupów i Internetu,
w sprzedaży hurtowej i detalicznej, 41 usługi związane z organizacją i prowadzeniem placów zabaw dla dzieci, parków
rozrywki i zabawy, usługi związane z organizacją i prowadzeniem parków naukowych, w tym mini-parków naukowych dla dzieci, konkursy budowy klocków, usługi związane
z organizacją wypoczynku, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, organizowanie obozów
sportowych, usługi obozów wakacyjnych, organizowanie
i prowadzenie koncertów, balów, szkoleń, kursów, organizowanie i prowadzenie przyjęć, targów i wystaw związanych
z edukacją i kulturą, konkursów i zawodów, loterii, imprez
firmowych i plenerowych, organizacja i prowadzenie wyjazdów i imprez integracyjnych, organizacja i prowadzenie obozów i zawodów sportowych, usługi obiektów sportowych,
organizacja i prowadzenie obozów wakacyjnych, wypożyczanie infrastruktury i wyposażenia dla potrzeb koncertów
oraz targów i wystaw edukacyjno-kulturalnych nie ujętych
w innych klasach, organizowanie ogródków zabaw dla dzieci, gimnastyka (instruktaż), działalność rozrywkowa, usługi
związane z organizacją imprez karaoke, usługi klubowe (nauczanie lub rozrywka), działalność edukacyjna, działalność

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 okulary, okulary polaryzacyjne, okulary
ochronne, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne,
części do okularów, noski do okularów, oprawki do okularów
i okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów wykonane z metalu i materiału syntetycznego, oprawki do okularów wykonane z metalu lub metalu łączonego z tworzywem
sztucznym, półfabrykaty soczewek do korekcji wzroku, soczewki korekcyjne [optyka], szklane soczewki optyczne, woreczki na okulary, zauszniki do okularów przeciwsłonecznych,
35 usługi reklamowe, promocja sprzedaży, usługi handlu detalicznego w zakresie: okularów, oprawek do okularów, szkieł
do okularów, etui na okulary, okularów przeciwsłonecznych,
lornetek, lunet, lup, części do okularów, usługi handlu hurtowego w zakresie: okularów, oprawek do okularów, szkieł
do okularów, etui na okulary, okularów przeciwsłonecznych,
lornetek, lunet, lup, części do okularów.
482406
(220) 2018 02 15
PEKE MUNDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KLOCKOWNIA
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 drukowane materiały reklamowe, kalendarze,
katalogi, ulotki, banery, notesy, artykuły piśmienne, artykuły
papiernicze, materiały szkoleniowe i instruktażowe, papier,
karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, druki, fotografie, broszury, chorągiewki papierowe,
czasopisma i periodyki, kolorowanki, zeszyty, bloki rysunkowe, kredki, farby, klej, piórniki, emblematy, kalkomanie, karty
pocztowe, materiały do modelowania, naklejki, przybory
do pisania, stemple, sprzęt biurowy, znaczki, 28 gry, zabawki,
gry i zabawki edukacyjne, zręcznościowe, interaktywne, towarzyskie, zabawki pluszowe, klocki, gry polegające na konstrukcji, mini place zabaw, zjeżdżalnie, zjeżdżalnie dmuchane
i plastikowe, huśtawki, trampoliny, przyrządy gimnastyczne
i sportowe, przyrządy na place zabaw, papierowe czapeczki
na przyjęcia, konfetti, konie na biegunach, śmieszne rzeczy
(atrapy), przeskalowane modele pojazdów, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów spożywczych i przemysłowych powszechnego użytku, zwłaszcza: gier i zabawek, przyrządów gimnastycznych i sportowych, śmiesznych rzeczy
(artap), przyrządów na place zabaw, odzieży, nakryć głowy,
plecaków i toreb, breloczków, przyborów oraz pojemników
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kuchennych i gospodarstwa domowego, kubków, naczyń,
pojemników oraz talerzyków papierowych i jednorazowego użytku, artykułów piśmiennych oraz papierniczych, fotografii, kolorowanek, zeszytów, bloków rysunkowych, kredek, farb, klejów, piórników, kartek pocztowych, materiałów
do modelowania, naklejek, przyborów do pisania, stempli,
sprzętu biurowego, znaczków, pozwalające nabywcy oglądać i kupować te towary w sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej za pośrednictwem systemu telezakupów i Internetu,
w sprzedaży hurtowej i detalicznej, 41 usługi związane z organizacją i prowadzeniem placów zabaw dla dzieci, parków
rozrywki i zabawy, usługi związane z organizacją i prowadzeniem parków naukowych, w tym mini-parków naukowych dla dzieci, konkursy budowy klocków, usługi związane
z organizacją wypoczynku, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, organizowanie obozów
sportowych, usługi obozów wakacyjnych, organizowanie
i prowadzenie koncertów, balów, szkoleń, kursów, organizowanie i prowadzenie przyjęć, targów i wystaw związanych
z edukacją i kulturą, konkursów i zawodów, loterii, imprez
firmowych i plenerowych, organizacja i prowadzenie wyjazdów i imprez integracyjnych, organizacja i prowadzenie obozów i zawodów sportowych, usługi obiektów sportowych,
organizacja i prowadzenie obozów wakacyjnych, wypożyczanie infrastruktury i wyposażenia dla potrzeb koncertów
oraz targów i wystaw edukacyjno-kulturalnych nie ujętych
w innych klasach, organizowanie ogródków zabaw dla dzieci, gimnastyka (instruktaż), działalność rozrywkowa, usługi
związane z organizacją imprez karaoke, usługi klubowe (nauczanie lub rozrywka), działalność edukacyjna, działalność
rekreacyjna, publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe, wypożyczanie sprzętu i gier sportowych, usługi związane z organizacją wypoczynku.
(210) 482409
(220) 2018 02 15
(731) WIERZBICKI SŁAWOMIR, Białystok
(540) W SŁAWOMIR WIERZBICKI DOM POGRZEBOWY

(531) 05.13.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi krajowego i międzynarodowego
transportu: zwłok, uczestników ceremonii pogrzebowych,
trumien, wieńców, wiązanek, dekoracji kwiatowych, składowanie i pakowanie trumien, wieńców, wiązanek, dekoracji
kwiatowych, innych artykułów pogrzebowych, 45 usługi
pogrzebowe, prowadzenie domu pogrzebowego, prowadzenie ceremonii pogrzebowych, usługi kremacyjne, balsamowanie zwłok, ekshumacje.
(210) 482417
(220) 2018 02 15
(731) DUMAŃSKI PAWEŁ PAGARD, Zamość
(540) sotka
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(531) 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 8 narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu.
(210) 482420
(220) 2018 02 15
(731) MELNYK IRENA PP, Lublin
(540) BARK
(510), (511) 9 tratwy ratunkowe, 12 pontony, pontony nadmuchiwane [łodzie ratunkowe], łodzie nadmuchiwane,
części i akcesoria do pojazdów do poruszania się po wodzie.
(210) 482421
(220) 2018 02 15
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) ECTOSSIN
(510), (511) 5 tabletki do ssania z ektoiną dla celów
medycznych.
482422
(220) 2018 02 15
KOŁODZIEJCZYK KAZIMIERZ KABAKO GRUPPE, Opole
Lubelskie
(540) Cud Malina
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 29 mrożone owoce, mrożone warzywa, przeciery z owoców i warzyw, liofilizowane owoce i warzywa, suszone owoce, suszone warzywa, 31 owoce świeże, jagody.
482423
(220) 2018 02 15
AGROKORDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szosa Turecka
(540) 1sztuka wsamraz naraz
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 29 przekąski na bazie warzyw, kiszone i konserwowane warzywa.
482424
(220) 2018 02 15
PFLEGE MIT HERZEN 24 BYDGOSZCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bydgoszcz
(540) Pflege Mit Herzen

(210)
(731)
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(531) 02.09.01, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 dotrzymywanie towarzystwa
osobista).

(opieka

482425
(220) 2018 02 15
AGROKORDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szosa Turecka
(540) VEGE BOND
(510), (511) 29 przekąski owocowe, przekąski na bazie warzyw, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), kiszone i konserwowane
warzywa.
(210)
(731)

482431
(220) 2018 02 16
GALVANO-PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) KENLEVEL
(510), (511) 1 chemiczne roztwory do wytwarzania galwanicznych powłok cynkowych oraz środki pomocnicze tj. dodatki koloryzujące, wzmacniacze, korektory.
(210)
(731)

482434
(220) 2018 02 16
CDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki
(540) THERMLIGHT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 6 artykuły budowlane metalowe, konstrukcje
metalowe, okna metalowe i dachowe, 19 artykuły budowlane niemetalowe, konstrukcje niemetalowe budowlane,
niemetalowe okna, okna skrzynkowe, okna witrażowe, okna
dachowe, niemetalowe elementy budowlane.
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w samochodach, usługi sprzedaży detalicznej w związku z płynami hamulcowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z woskami samochodowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze skrzynkami narzędziowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z klimatyzacją w samochodach, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akumulatorami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z chemikaliami do stosowania w motoryzacji,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z filtrami powietrza,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z płynami hamulcowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z woskami
samochodowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze skrzynkami narzędziowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze smarami, 37 czyszczenie i mycie samochodów, instalacja części zamiennych do pojazdów, instalacja
sprzętu elektrycznego i elektronicznego w samochodach,
instalowanie wyposażenia samochodowego, konserwacja
i naprawa pojazdów, malowanie samochodów, naprawa karoserii samochodowych, naprawa układów hamulcowych
do pojazdów, naprawa układów zawieszenia do pojazdów,
odświeżanie lakieru samochodu, przegląd samochodów,
regeneracja silników pojazdów, smarowanie samochodów,
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją samochodów, usługi pomocy w przypadku awarii
samochodu [naprawa], usługi stacji obsługi samochodów,
usługi wymiany oleju samochodowego, usługi wymiany
szyb samochodowych, wulkanizacja opon samochodowych [naprawa], zakładanie i naprawa opon do pojazdów.
(210) 482447
(220) 2018 02 16
(731) Al Obidallah Wasfi Khader Ahmad, Irbid, JO
(540) MIAMI

(210) 482441
(220) 2018 02 16
(731) KOŁODZIEJ GRZEGORZ, Gliwice
(540) AutoGP sklep i serwis

(531)

26.04.06, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10,
29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, pośrednictwo w kontraktach na kupno
i sprzedaż produktów, udzielanie informacji dotyczących
sprzedaży handlowej, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi
w zakresie promocji sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akumulatorami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z chemikaliami do stosowania w motoryzacji,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z filtrami powietrza, usługi sprzedaży detalicznej w związku z klimatyzacją

(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe
gazowane napoje na bazie soków owocowych, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, napoje orzeźwiające, napoje
energetyzujące.
482453
(220) 2018 02 16
TENZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarbimierzyce
(540) QUARTZ COAT
(510), (511) 2 woski antykorozyjne, powłoki, uszczelniające
podkłady gruntowe, szczeliwa w postaci farb, preparaty zapobiegające matowieniu, środki antykorozyjne, 3 preparaty
czyszczące do pojazdów i ich karoserii, szyb, wnętrz, opon,
felg, preparaty konserwujące do elementów skórzanych pojazdów, woski samochodowe, 37 usługi mycia, odświeżania
oraz renowacji lakieru samochodów, usługi czyszczenia, mycia i polerowania pojazdów.
(210)
(731)
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482458
(220) 2018 02 16
WARSAW ASSET HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ASSET HOUSE
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie wycen, gromadzenie
funduszy i sponsorowanie finansowe.
(210)
(731)

482461
(220) 2018 02 16
FOOD FIGHTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) FOOD FIGHTERS
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie restauracji, placówek gastronomicznych
i obsługi gastronomicznej, zarządzenie i administrowanie
działalnością gospodarczą, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, prowadzenie księgowości, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
doradztwo w zakresie zarządzenia personelem, doradztwo
w zakresie zarządzenia działalnością gospodarzą, konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, rekrutacja i zarządzenie
personelem, analizy gospodarcze, analizy rynku, analizy
ekonomiczne dla celów działalności gospodarczej, zarządzenie dokumentacją biznesową, sporządzenie dokumentów,
przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością
gospodarczą, wszystkie wyżej wymienione usługi w zakresie
restauracji, placówek gastronomicznych i obsługi gastronomicznej, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi barowe, kawiarnie,
bary szybkiej obsługi, bufety, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(210)
(731)

(210) 482483
(220) 2018 02 17
(731) SKWARŁO ZYGMUNT, Rzeszów
(540) CELMA.com.pl

(531) 26.04.02, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 narzędzia o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym: wiertarki, wiertarki udarowe, wkrętarki, wiertarko - wkrętarki, wiertarko-wkrętarki udarowe, wkrętaki,
szlifierki, szlifierki kątowe, szlifierki proste, szlifierki do pracy
na mokro, szlifierki do kamienia, szlifierki do betonu, szlifierki do płaszczyzn, mini - szlifierki, szlifierki tarczowe, szlifierki
stołowe, szlifierki taśmowe, szlifierki do drewna, polerki, młoty, młoty udarowe, młoto - wiertarki, młoty wyburzeniowe,
młoty obrotowe, równiarki do betonu, piły tarczowe, piły
łańcuchowe, piły taśmowe, pilarki, przecinarki, obcinarki,
okrawarki, nożyce, nożyce wibracyjne, strugarki, wyrzynarki,
grzbietnice, frezarki, frezy kształtowe, ostrzałki narządzi, mieszarki, mieszalniki, mieszarki do płynów, kruszarki, skrobaki,
klucze udarowe, dmuchawy, odkurzacze, maszyny do obróbki drewna, strugarki wzdłużne, dłutownice łańcuszkowe,
bezsznurowe narzędzia o napędzie elektrycznym, przycinarki do żywopłotów, narzędzia pneumatyczne, pneumatyczne wkrętaki, pneumatyczne narzędzia do wbijania gwoździ,
sprężarki powietrzne, przenośne źródła energii elektrycznej
z napędem spalinowym, agregaty prądotwórcze, bruzdownice, gwintownice, gwoździarki, opalarki, zacieraczki, zakrętarki, giętarki, zaciskarki, zszywacze, 8 narzędzia i przyrządy
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ręcznie sterowane, brzeszczoty, frezy, gwintownice, grzechotki, kamienie ścierne, kamienie szlifierskie, klucze, mieszadła, młotki, narzędzia ścierne, piły, podnośniki, przecinarki,
przyrządy do cięcia, ściernice, wiertła, tarcze tnące, tarcze
szlifierskie, tarcze ścierne, tarcze do polerowania.
482491
(220) 2018 02 18
YOU CAN TALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) YOU CAN TALK

(210)
(731)

(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12, 01.15.11
(510), (511) 41 nauczanie języków obcych, tłumaczenia językowe, edukacja językowa, kursy językowe, tłumaczenie
ustne językowe, organizacja kursów językowych, organizowanie indywidualnej nauki języków, usługi w zakresie nauczania języków obcych, analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla osób trzecich, badania edukacyjne,
budowanie zespołu, coaching w zakresie życia osobistego,
doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo
w zakresie szkoleń, doradztwo zawodowe, doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe, doradztwo zawodowe, doradztwo
zawodowe i coaching, dostarczanie informacji dotyczących
edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja, edukacja dorosłych, edukacja przedszkolna, edukacja
w dziedzinie posługiwania się komputerami, edukacja zawodowa dla młodych ludzi, imprezy z degustacją win w celach
edukacyjnych, informacja o edukacji, informacje dotyczące
kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego, informacje związane z egzaminowaniem, kształcenie i szkolenia
w dziedzinie muzyki i rozrywki, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, nauczanie i szkolenia, nauczanie
indywidualne, nauczanie przedszkolne, nauczanie w szkołach podstawowych, nauczanie w szkołach średnich, nauczanie w szkołach z kursami przygotowawczymi, nauczanie
wyrównawcze w zakresie języka, obozy letnie, obozy rekreacyjne, opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów,
opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie międzynarodowych programów wymiany studentów,
opracowywanie podręczników edukacyjnych, organizacja
aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja
egzaminów, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja kursów językowych, organizacja zajęć,
organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych.
482511
(220) 2018 02 19
RESTOINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) STICKY FINGERS
(510), (511) 41 działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 43 restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, przygotowywanie i podawanie napojów, usługowa działalność gastronomiczna, przygotowywanie i dostarczanie żywności dla
odbiorców zewnętrznych (katering).
(210)
(731)
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(210) 482519
(220) 2018 02 19
(731) COMP SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy Sącz
(540) HD online

(531) 27.05.01, 27.05.24, 26.04.01
(510), (511) 9 drukarka fiskalna.
482527
(220) 2018 02 15
AGROKORDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szosa Turecka
(540) DONKISZON
(510), (511) 29 kiszone ogórki.

(210)
(731)

482531
(220) 2018 02 19
INVESTMENTS RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) OMEGA SPORT JUDO SUPLEMENT DIETY

(210)
(731)

menty diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy diety sporządzone głownie z minerałów, suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, suplementy diety stosowane w poście
modyfikowanym, suplementy diety z białkiem sojowym,
suplementy diety z pszenicy, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety
zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające
izoflawony sojowe, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy
diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające
lecytynę, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, tabletki
witaminowe, tabletki wspomagające odchudzanie, tran, witaminy i preparaty witaminowe, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych.
482533
(220) 2018 02 19
INVESTMENTS RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) C1000 SPORT JUDO SUPLEMENT DIETY

(210)
(731)

(531)
(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24,
27.07.01, 27.07.11, 27.07.24, 28.03.99, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.08, 02.01.08, 02.01.23, 02.01.24, 02.07.13, 26.04.02,
26.04.04, 26.04.18, 05.05.20, 05.05.21, 26.01.01, 26.01.14
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, dodatki
dietetyczne, dodatki witaminowe, kapsułki odchudzające,
mieszane preparaty witaminowe, mineralne suplementy
diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, multiwitaminy,
nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, preparaty zawierające witaminę D, preparaty zawierające witaminę B, preparaty zawierające witaminę C, przeciwutleniające suplementy diety, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, suplementy diety do użytku dietetycznego,
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety składające się
z aminokwasów, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy diety składające się głównie z magnezu, suple-
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02.01.08, 02.01.23, 02.01.24, 02.07.13, 05.05.20, 05.05.21,
26.01.01, 26.01.14, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01,
27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.11,
27.07.24, 28.03.99, 29.01.15
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, dodatki
dietetyczne, dodatki witaminowe, kapsułki odchudzające,
mieszane preparaty witaminowe, mineralne suplementy
diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, multiwitaminy,
nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, preparaty zawierające witaminę D, preparaty zawierające witaminę B, preparaty zawierające witaminę C, przeciwutleniające suplementy diety, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, suplementy diety do użytku dietetycznego,
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety składające się
z aminokwasów, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy die-
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ty składające się głównie z wapnia, suplementy diety sporządzone głownie z minerałów, suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, suplementy diety stosowane w poście
modyfikowanym, suplementy diety z białkiem sojowym,
suplementy diety z pszenicy, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety
zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające
izoflawony sojowe, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy
diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające
lecytynę, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, tabletki
witaminowe, tabletki wspomagające odchudzanie, tran, witaminy i preparaty witaminowe, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych.
482534
(220) 2018 02 19
INVESTMENTS RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) D3 SPORT JUDO SUPLEMENT DIETY
(210)
(731)

(531)

02.01.08, 02.01.23, 02.01.24, 02.07.13, 05.05.20, 05.05.21,
26.01.01, 26.01.14, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.24, 28.03.99, 29.01.15
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, dodatki
dietetyczne, dodatki witaminowe, kapsułki odchudzające,
mieszane preparaty witaminowe, mineralne suplementy
diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, multiwitaminy,
nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, preparaty zawierające witaminę D, preparaty zawierające witaminę B, preparaty zawierające witaminę C, przeciwutleniające suplementy diety, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, suplementy diety do użytku dietetycznego,
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety składające się
z aminokwasów, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy diety sporzą-
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dzone głownie z minerałów, suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, suplementy diety stosowane w poście
modyfikowanym, suplementy diety z białkiem sojowym,
suplementy diety z pszenicy, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety
zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające
izoflawony sojowe, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy
diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające
lecytynę, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, tabletki
witaminowe, tabletki wspomagające odchudzanie, tran, witaminy i preparaty witaminowe, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych.
482535
(220) 2018 02 19
INVESTMENTS RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) HYDROCUT SPORT JUDO SUPLEMENT DIETY

(210)
(731)

(531)

02.01.08, 02.01.23, 02.01.24, 02.07.13, 05.05.20, 05.05.21,
26.01.01, 26.01.14, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.24, 28.03.99, 29.01.15
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, dodatki
dietetyczne, dodatki witaminowe, kapsułki odchudzające,
mieszane preparaty witaminowe, mineralne suplementy
diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, multiwitaminy,
nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, preparaty zawierające witaminę D, preparaty zawierające witaminę B, preparaty zawierające witaminę C, przeciwutleniające suplementy diety, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, suplementy diety do użytku dietetycznego,
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety składające się
z aminokwasów, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy diety sporządzone głownie z minerałów, suplementy diety sporządzone
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głównie z witamin, suplementy diety stosowane w poście
modyfikowanym, suplementy diety z białkiem sojowym,
suplementy diety z pszenicy, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety
zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające
izoflawony sojowe, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy
diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające
lecytynę, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, tabletki
witaminowe, tabletki wspomagające odchudzanie, tran, witaminy i preparaty witaminowe, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych.
482536
(220) 2018 02 19
INVESTMENTS RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) K2+D3 SPORT JUDO SUPLEMENT DIETY

(210)
(731)

(531)

02.01.08, 02.01.23, 02.01.24, 02.07.13, 05.05.20, 05.05.21,
26.01.01, 26.01.14, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.24, 28.03.99, 29.01.15
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, dodatki
dietetyczne, dodatki witaminowe, kapsułki odchudzające,
mieszane preparaty witaminowe, mineralne suplementy
diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, multiwitaminy,
nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, preparaty zawierające witaminę D, preparaty zawierające witaminę B, preparaty zawierające witaminę C, przeciwutleniające suplementy diety, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, suplementy diety do użytku dietetycznego,
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety składające się
z aminokwasów, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy diety sporządzone głownie z minerałów, suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, suplementy diety stosowane w poście
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modyfikowanym, suplementy diety z białkiem sojowym,
suplementy diety z pszenicy, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety
zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające
izoflawony sojowe, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy
diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające
lecytynę, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, tabletki
witaminowe, tabletki wspomagające odchudzanie, tran, witaminy i preparaty witaminowe, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych.
482538
(220) 2018 02 19
INVESTMENTS RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) MgB6 SPORT JUDO SUPLEMENT DIETY

(210)
(731)

(531)

02.01.08, 02.01.23, 02.01.24, 02.07.13, 05.05.20, 05.05.21,
26.01.01, 26.01.14, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.24, 28.03.99, 29.01.15
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, dodatki
dietetyczne, dodatki witaminowe, kapsułki odchudzające,
mieszane preparaty witaminowe, mineralne suplementy
diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, multiwitaminy,
nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, preparaty zawierające witaminę D, preparaty zawierające witaminę B, preparaty zawierające witaminę C, przeciwutleniające suplementy diety, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, suplementy diety do użytku dietetycznego,
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety składające się
z aminokwasów, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy diety sporządzone głownie z minerałów, suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, suplementy diety stosowane w poście
modyfikowanym, suplementy diety z białkiem sojowym,
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suplementy diety z pszenicy, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety
zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające
izoflawony sojowe, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy
diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające
lecytynę, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, tabletki
witaminowe, tabletki wspomagające odchudzanie, tran, witaminy i preparaty witaminowe, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych.
482539
(220) 2018 02 19
INVESTMENTS RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) COLLAGEN SPORT JUDO SUPLEMENT DIETY
(210)
(731)

(531)

02.01.08, 02.01.23, 02.01.24, 02.07.13, 05.05.20, 05.05.21,
26.01.01, 26.01.14, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.24, 28.03.99, 29.01.15
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, dodatki
dietetyczne, dodatki witaminowe, kapsułki odchudzające,
mieszane preparaty witaminowe, mineralne suplementy
diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, multiwitaminy,
nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, preparaty zawierające witaminę D, preparaty zawierające witaminę B, preparaty zawierające witaminę C, przeciwutleniające suplementy diety, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, suplementy diety do użytku dietetycznego,
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety składające się
z aminokwasów, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy diety sporządzone głownie z minerałów, suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, suplementy diety stosowane w poście
modyfikowanym, suplementy diety z białkiem sojowym,
suplementy diety z pszenicy, suplementy diety zawierające
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mleczko pszczele, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety
zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające
izoflawony sojowe, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy
diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające
lecytynę, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, tabletki
witaminowe, tabletki wspomagające odchudzanie, tran, witaminy i preparaty witaminowe, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych.
482541
(220) 2018 02 19
INVESTMENTS RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) FATFIGHT SPORT JUDO SUPLEMENT DIETY
(210)
(731)

(531)

02.01.08, 02.01.23, 02.01.24, 02.07.13, 05.05.20, 05.05.21,
26.01.01, 26.01.14, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.24, 28.03.99, 29.01.15
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, dodatki
dietetyczne, dodatki witaminowe, kapsułki odchudzające,
mieszane preparaty witaminowe, mineralne suplementy
diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, multiwitaminy,
nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, preparaty zawierające witaminę D, preparaty zawierające witaminę B, preparaty zawierające witaminę C, przeciwutleniające suplementy diety, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, suplementy diety do użytku dietetycznego,
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety składające się
z aminokwasów, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy diety sporządzone głownie z minerałów, suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, suplementy diety stosowane w poście
modyfikowanym, suplementy diety z białkiem sojowym,
suplementy diety z pszenicy, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające siemię lnia-
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ne, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety
zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające
izoflawony sojowe, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy
diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające
lecytynę, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, tabletki
witaminowe, tabletki wspomagające odchudzanie, tran, witaminy i preparaty witaminowe, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych.
482544
(220) 2018 02 19
INVESTMENTS RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) MULTIVITAMIN SPORT JUDO SUPLEMENT DIETY
(210)
(731)
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zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające
izoflawony sojowe, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy
diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające
lecytynę, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, tabletki
witaminowe, tabletki wspomagające odchudzanie, tran, witaminy i preparaty witaminowe, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych.
482545
(220) 2018 02 19
INTECHMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) ZAKŁAD APARATÓW ELEKTRYCZNYCH APENA
(510), (511) 9 styczniki termiczne, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy zabezpieczające, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy zabezpieczające,
urządzenia pomiarowe elektryczne, styki elektryczne, bezpieczniki elektryczne, oscylatory elektryczne, przełączniki
elektryczne, instalacje elektryczne, łączniki elektryczne, złącza elektryczne, elektryczne urządzenia połączeniowe, przekaźniki bezpieczeństwa [elektryczne], skrzynki rozdzielcze
elektryczne, elektryczne bloki stykowe, elektryczne listwy
zaciskowe, kable i przewody elektryczne, obwody elektryczne i obwody drukowane.
(210)
(731)

482546
(220) 2018 02 19
INVESTMENTS RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) L-ARGININ SPORT JUDO SUPLEMENT DIETY
(210)
(731)

(531)

02.01.08, 02.01.23, 02.01.24, 02.07.13, 05.05.20, 05.05.21,
26.01.01, 26.01.14, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01,
27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.11,
27.07.24, 28.03.99, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, dodatki
dietetyczne, dodatki witaminowe, kapsułki odchudzające,
mieszane preparaty witaminowe, mineralne suplementy
diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, multiwitaminy,
nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, preparaty zawierające witaminę D, preparaty zawierające witaminę B, preparaty zawierające witaminę C, przeciwutleniające suplementy diety, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, suplementy diety do użytku dietetycznego,
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety składające się
z aminokwasów, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy diety sporządzone głownie z minerałów, suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, suplementy diety stosowane w poście
modyfikowanym, suplementy diety z białkiem sojowym,
suplementy diety z pszenicy, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety

(531)

29.01.14, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.12, 26.04.14, 26.04.16,
26.04.18, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.18, 02.07.13, 02.01.08,
05.05.19, 28.03.99
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, dodatki
dietetyczne, dodatki witaminowe, kapsułki odchudzające,
mieszane preparaty witaminowe, mineralne suplementy
diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, multiwitaminy,
nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, preparaty zawierające witaminę D, preparaty zawierające witaminę B, preparaty zawierające witaminę C, przeciwutleniające suplementy diety, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
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dietetycznymi, suplementy diety do użytku dietetycznego,
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety składające się
z aminokwasów, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, suplementy diety stosowane w poście
modyfikowanym, suplementy diety z białkiem sojowym,
suplementy diety z pszenicy, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety
zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające
izoflawony sojowe, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy
diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające
lecytynę, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, tabletki
witaminowe, tabletki wspomagające odchudzanie, tran, witaminy i preparaty witaminowe, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych.
482547
(220) 2018 02 19
INVESTMENTS RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) B12 SPORT JUDO SUPLEMENT DIETY

(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.12, 26.04.14, 26.04.16,
26.04.18, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.18, 02.07.13, 02.01.08,
05.05.19, 28.03.99
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia,
dodatki dietetyczne, dodatki witaminowe, kapsułki odchudzające, mieszane preparaty witaminowe, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, multiwitaminy, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety,
odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty zawierające witaminę
D, preparaty zawierające witaminę B, preparaty zawierające
witaminę C, przeciwutleniające suplementy diety, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów medycznych, suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego,
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suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety
składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety składające
się głównie z magnezu, suplementy diety składające się
głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie
z wapnia, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin,
suplementy diety stosowane w poście modyfikowanym,
suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety
z pszenicy, suplementy diety zawierające mleczko pszczele,
suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy
diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające
pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające izoflawony
sojowe, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające
kazeinę, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające lecytynę,
suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy
diety ze sproszkowanymi jagodami acai, tabletki witaminowe, tabletki wspomagające odchudzanie, tran, witaminy
i preparaty witaminowe, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, ziołowe suplementy diety
dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych.
(210) 482555
(220) 2018 02 19
(731) ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH, Warszawa
(540) BILNIK
(510), (511) 36 usługi bankowości internetowej, usługi bankowości on-line, usługi bankowości elektronicznej, usługi
bankowości osobistej, usługi bankowości domowej (home
banking), elektroniczna bankowość poprzez globalną sieć
komputerową (bankowość internetowa), usługi finansowej
bankowości osobistej, usługi bankowości komercyjnej on-line, usługi bankowe, usługi bankowości prywatnej, skomputeryzowane usługi bankowe, bankowe usługi rozliczeniowe, usługi bankowe i finansowe, usługi bankowe związane
z transferem funduszy z kont bankowych, przetwarzanie
płatności na rzecz banków, usługi finansowe, usługi informacyjne dotyczące rachunków bankowych, usługi w zakresie rachunków bankowych, skomputeryzowane usługi
informacyjne związane z działalnością bankową, usługi
bankowe związane z elektronicznym transferem funduszy,
usługi związane z rachunkami bankowymi i rachunkami
oszczędnościowymi, transakcje finansowe, finansowe usługi bankowe, usługi informacji finansowej, usługi wymiany
finansowej, usługi płatności finansowych, udzielenie informacji finansowych, przetwarzanie informacji finansowych,
finansowe usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony
internetowej, usługi finansowe świadczone przez telefon
i za pośrednictwem sieci komputerowej lub Internetu, usługi bankowości mobilnej świadczone za pośrednictwem
aplikacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne świadczone przez Internet, usługi przesyłania danych, w tym dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w zakresie
poczty elektronicznej oraz przesyłania i odbioru informacji,
usługi w zakresie zleceń przywoławczych z zastosowaniem
radia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie zbierania i przekazywania informacji
z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu
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informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania
i przekazywania wiadomości, zapewnienie wielu użytkownikom dostępu do bezpiecznej skomputeryzowanej sieci
informacyjnej w celu umożliwienia przesyłania i rozpowszechniania szerokiego wachlarza informacji w dziedzinie
usług finansowych, usługi telekomunikacyjne, a także usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu:
zlecenia usług, świadczenia usług: zawierania i wykonywania umów, otwierania rachunków bankowych, dostępu
do konta bankowego oraz dokonywania operacji bankowych, wynajem czasu dostępu do komputerowych baz
danych, rozpowszechnianie informacji finansowych przez
Internet i inne sieci komputerowe, usługi telekomunikacyjne w zakresie bankowości mobilnej i aplikacji na telefon.
(210) 482556
(220) 2018 02 19
(731) KELNER AGNIESZKA, Katowice
(540) żując źdźbło trawy
(510), (511) 21 bidony, buteleczki, butelki, butelki chłodnicze, butelki izolowane, butelki na napoje dla podróżnych,
plastikowe butelki na wodę [puste], butelki shakery sprzedawane puste, czajniczki do herbaty, dzbanki, dzbanki do kawy,
nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne,
filiżanki, karafki [na alkohol], kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczki podróżne, kubki, kubki z papieru lub
z tworzyw sztucznych, kubki ceramiczne, kubki gliniane,
kubki nadające się na kompost, kubki podróżne, kubki porcelanowe, kubki szklane, kufle, kufle na piwo, menażki, miseczki, naczynia ceramiczne, naczynia na napoje, naczynia
szklane do napojów, neoprenowe pokrowce na butelki, z suwakiem, piersiówki, piknikowe koszyki, koszyki z naczyniami
piknikowym, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, pojemniki do użytku domowego lub
kuchennego, pojemniki termoizolacyjne, przenośne chłodziarki, nieelektryczne, przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, słoiki na ciastka, szklane naczynia do picia,
talerze, termoizolacyjne pojemniki na żywność lub napoje,
termosy, termosy do napojów, torby izotermiczne, wyroby
ceramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby szklane
malowane, 25 apaszki [chustki], bandany na szyję, berety,
bezrękawniki, bielizna osobista, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy polarowe, bluzy
z kapturem, bokserki, czapki [nakrycia głowy], czapki baseballowe, czapki bez daszka, czapki dziane, czapki sportowe,
czapki wełniane, czapki z daszkiem, czapki z pomponem,
daszki [nakrycia głowy], espadryle, fartuchy [odzież], fulary
[ozdobne krawaty], kamizelki, kapelusze przeciwdeszczowe,
kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule z krótkimi rękawami,
koszulki z krótkim rękawem, koszulki sportowe z krótkim rękawem, koszulki bez rękawów, koszulki polo, krawaty, kurtki
[odzież], kurtki bluzy, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, majtki, majtki damskie, maski na oczy, maski
na oczy do spania, nakrycia głowy, odzież, odzież gotowa,
okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, opaski przeciwpotne na głowę, opaski na nadgarstek, opaski przeciwpotne na nadgarstek, pantofle domowe, pantofle kąpielowe,
piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podkoszulki z długim rękawem, podkoszulki z krótkim rękawem, polary, poncza, sandały kąpielowe,
skarpetki, Softshelle [odzież], spodnie do ćwiczeń fizycznych,
spodnie dresowe, spodnie nieformalne, spodnie sportowe,
stroje przeciwdeszczowe, swetry, szale, szaliki, szlafroki, T-shirty, wygodne luźne spodnie.
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482569
(220) 2018 02 20
AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń
(540) PROMAK

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 26.05.04, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy, mikroelementy dla zwierząt,
31 pasze dla zwierząt, komponenty paszowe, dodatki żywieniowe do wyrobu pasz, surowce paszowe, nasiona roślin
rolniczych.
(210) 482570
(220) 2018 02 20
(731) DANIŁÓW DANUTA DP SYNERGIA, Wrocław
(540) DP SYNERGIA

(531) 26.02.19, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, rachunkowość, księgowość i audyt.
482577
(220) 2018 02 20
PHARMA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) medme
(510), (511) 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie dostępu do blogów internetowych,
dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów
audiowizualnych, dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, elektroniczna transmisja poczty i wiadomości,
elektroniczne przekazywanie wiadomości, emisja filmów
za pośrednictwem Internetu, elektroniczne przesyłanie plików, emisja treści wideo, komunikacja za pośrednictwem
blogów online, nadawanie programów za pośrednictwem
Internetu, odbieranie i przesyłanie elektronicznych wiadomości, przekazywanie informacji za pomocą komputera,
przesyłanie wiadomości, transmisja danych przez Internet,
transmisja danych związanych z preparatami farmaceutycznymi, medycyną i higieną, udostępnianie onIine forów
do przesyłania wiadomości miedzy użytkownikami komputerów, zapewnianie dostępu do blogów online, nadawanie
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie programów drogą radiową, nadawanie treści audiowizualnych
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, nadawanie programów przez telewizję, 41 dostarczanie informacji
dotyczącej książek, dostarczanie informacji edukacyjnych,
instruktaż w zakresie gimnastyki ciążowej, informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, informacja o wypoczynku,
(210)
(731)
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informacje dotyczące działalności kulturalnej, instruktaż
w zakresie gimnastyki, instruktaż w zakresie pielęgnacji
ciała, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, nauczanie
w zakresie zdrowia, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie, prowadzenie kursów edukacyjnych,
przedstawianie filmów, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie
tekstów, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny,
udostępnianie informacji na temat rozrywki za pośrednictwem sieci komputerowych, udostępnianie informacji
edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej,
udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, 44 usługi informacji medycznej, usługi informacyjne w zakresie opieki
medycznej, doradztwo w dziedzinie rodzenia, udzielanie
informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej,
badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, doradztwo
dietetyczne, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące
urody, doradztwo medyczne w zakresie ciąży, doradztwo
psychologiczne, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo związane ze stomatologią, konsultacja psychologiczne, ochrona
zdrowia, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo medyczne, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo w zakresie
odżywiania, poradnictwo żywieniowe, przeprowadzenie
diagnozy chorób, udostępnianie informacji medycznej
w zakresie dermatologii, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udostępnianie
informacji na temat karmienia piersią, udzielanie informacji
medycznych, udzielanie informacji na temat stomatologii,
udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów,
udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego
i rodzinnego, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie
informacji zdrowotnej, udzielanie informacji związanych
z usługami medycznymi, usługi diagnostyki medycznej
[testy i analizy], doradztwo dotyczące psychologicznego
leczenia dolegliwości medycznych.
482579
(220) 2018 02 20
PHARMA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) meDme
(210)
(731)
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mów drogą radiową, nadawanie treści audiowizualnych
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, nadawanie programów przez telewizję, 41 dostarczanie informacji
dotyczącej książek, dostarczanie informacji edukacyjnych,
instruktaż w zakresie gimnastyki ciążowej, informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, informacja o wypoczynku,
informacje dotyczące działalności kulturalnej, instruktaż
w zakresie gimnastyki, instruktaż w zakresie pielęgnacji
ciała, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, nauczanie
w zakresie zdrowia, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie, prowadzenie kursów edukacyjnych,
przedstawianie filmów, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie
tekstów, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny,
udostępnianie informacji na temat rozrywki za pośrednictwem sieci komputerowych, udostępnianie informacji
edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej,
udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, 44 usługi informacji medycznej, usługi informacyjne w zakresie opieki
medycznej, doradztwo w dziedzinie rodzenia, udzielanie
informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej,
badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, doradztwo
dietetyczne, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące
urody, doradztwo medyczne w zakresie ciąży, doradztwo
psychologiczne, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo związane ze stomatologią, konsultacje psychologiczne, ochrona
zdrowia, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo medyczne, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo w zakresie
odżywiania, poradnictwo żywieniowe, przeprowadzenie
diagnozy chorób, udostępnianie informacji medycznej
w zakresie dermatologii, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udostępnianie
informacji na temat karmienia piersią, udzielanie informacji
medycznych, udzielanie informacji na temat stomatologii,
udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów,
udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego
i rodzinnego, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie
informacji zdrowotnej, udzielanie informacji związanych
z usługami medycznymi, usługi diagnostyki medycznej
[testy i analizy], doradztwo dotyczące psychologicznego
leczenia dolegliwości medycznych.
482583
(220) 2018 02 20
AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń
(540) PROTINA
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie dostępu do blogów internetowych,
dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów
audiowizualnych, dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, elektroniczna transmisja poczty i wiadomości,
elektroniczne przekazywanie wiadomości, emisja filmów
za pośrednictwem Internetu, elektroniczne przesyłanie plików, emisja treści wideo, komunikacja za pośrednictwem
blogów online, nadawanie programów za pośrednictwem
Internetu, odbieranie i przesyłanie elektronicznych wiadomości, przekazywanie informacji za pomocą komputera,
przesyłanie wiadomości, transmisja danych przez Internet,
transmisja danych związanych z preparatami farmaceutycznymi, medycyną i higieną, udostępnianie online forów
do przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów, zapewnianie dostępu do blogów online, nadawanie
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie progra-

(531) 26.05.04, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy, mikroelementy dla zwierząt,
31 pasze dla zwierząt, komponenty paszowe, dodatki żywieniowe do wyrobu pasz, surowce paszowe, nasiona roślin
rolniczych.
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482584
(220) 2018 02 20
AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń
(540) ZUBR

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 26.05.04, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy dla zwierząt, mikroelementy dla
zwierząt, 31 pasze dla zwierząt, komponenty paszowe, dodatki żywieniowe do wyrobu pasz, surowce paszowe, nasiona roślin rolniczych.
482586
(220) 2018 02 20
PHARMA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) cafésenior
(510), (511) 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie dostępu do blogów internetowych,
dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów
audiowizualnych, dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, elektroniczna transmisja poczty i wiadomości,
elektroniczne przekazywanie wiadomości, emisja filmów
za pośrednictwem Internetu, elektroniczne przesyłanie plików, emisja treści wideo, komunikacja za pośrednictwem
blogów online, nadawanie programów za pośrednictwem
Internetu, odbieranie i przesyłanie elektronicznych! wiadomości, przekazywanie informacji za pomocą komputera,
przesyłanie wiadomości, transmisja danych przez Internet,
transmisja danych związanych z preparatami farmaceutycznymi, medycyną i higieną, udostępnianie online forów
do przesyłania wiadomości miedzy użytkownikami komputerów, zapewnianie dostępu do blogów online, nadawanie
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie programów drogą radiową, nadawanie treści audiowizualnych
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, 41 informacja o wypoczynku, informacja o rozrywce, informacja
o rekreacji, informacje dotyczące działalności kulturalnej,
dostarczanie informacji dotyczących książek, dostarczanie informacji edukacyjnych, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, nauczanie w zakresie zdrowia, produkcja
filmów w celach edukacyjnych, udostępnianie informacji
edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej,
udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, doradztwo
w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo
w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie
treningu fizycznego, dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych, edukacja dorosłych, edukacja w zakresie świadomości ruchowej, informacje na temat sportu,
instruktaż w zakresie gimnastyki, multimedialne wydania
gazet, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], publikowanie recenzji, szkolenia
w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, udostępnianie publikacji
on-line, udzielanie informacji dotyczących rozrywek online
z internetowych baz danych, usługi doradztwa w zakresie
rozrywki, zapewnianie instruktażu związanego z ćwiczeniami, usługi rekreacyjne dla osób starszych.
(210)
(731)

(210)
(731)

482639
(220) 2018 02 21
NEWSERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) INSPIRATORZY BIZNESU
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on-line, wydawnictwa na nośnikach danych, publikacje elektroniczne,
16 papierowe publikacje, wydawnictwa, katalogi branżowe,
albumy, druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, 35 usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania
ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, publikowanie tekstów reklamowych, zarządzanie
w działalności handlowej, w tym doradztwo, administrowanie działalności handlowej, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i analiza rynku, badania opinii
publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim, prenumerata prasy, organizowanie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez
rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem
reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz
z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, 38 usługi agencji informacyjnej,
prasowej i domu mediowego, usługi w zakresie przekazu
wydawnictw prasowych za pomocą sieci telekomunikacyjnych oraz innych środków łączności, dostarczanie publikacji
elektronicznych online nie ściągalnych, umożliwianie dostępu poprzez łącza telekomunikacyjne do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, organizacja
i udostępnianie serwisów internetowych WWW poprzez
łącza telekomunikacyjne, umożliwianie dostępu do stron
WWW poprzez łącza telekomunikacyjne, udostępnianie forów internetowych poprzez łącza telekomunikacyjne, usługi
telekomunikacyjne, usługi teleinformatyczne, rozpowszechnianie programów (audycji) radiowych, usługi telewizji kablowej, internetowej, multimedialnej, cyfrowej, rozpowszechnianie i transmisja wiadomości, obrazu wizualnego, grafiki,
danych i innych informacji, z wykorzystaniem radia, urządzeń
telekomunikacyjnych, mediów elektronicznych lub Internetu,
usługi poczty elektronicznej, usługi przekazywania ogłoszeń
elektronicznych, elektroniczne przechowywanie informacji,
rozpowszechnianie i dostarczanie dostępu do zasobów informacyjnych, muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych,
multimedialnych, internetowych programów naukowych,
rozrywkowych, sportowych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, 41 usługi organizowania, obsługi,
produkcji i rozpowszechniania publicznych konkursów, plebiscytów, spektakli, widowisk, widowisk muzycznych, festiwali,
koncertów, kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, festiwali filmowych, wideo, multimedialnego wideo, imprez artystycznych,
estradowych, rekreacyjnych, wystaw kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie, obsługa uroczystych gali, prowadzenie
programów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych,
kulturalnych, usługi związane z rozrywką, koncerty grup wokalnych i instrumentalnych, usługi wydawania nagrań dźwiękowych, filmów, nagrań wideo, audycji radiowych, reportaży,
programów telewizyjnych, usługi produkcji, montażu i rozpowszechniania telewizyjnych, radiowych, multimedialnych,
internetowych programów naukowych i rozrywkowych, publikacje, usługi dostarczania muzyki cyfrowej, filmów, wideo,
obrazów graficznych i audio (nie ściągalnych) z komputera,
Internetu i/lub stron internetowych, publikowanie, edycja
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książek, magazynów i innych tekstów, także on-line, usługi
księgami, w tym elektronicznej, która dostarcza informacje
elektroniczne (w tym informacje archiwalne) w formie tekstu,
informacji audio i/lub wideo, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci danych
lub w połączeniu z usługami świadczonymi online, usługi
dostarczania on-line publikacji elektronicznych (nie ściągalnych), usługi dostarczania informacji o edukacji, imprezach,
rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi on-line, usługi agencji rezerwacji miejsc
na wydarzenia artystyczne, kulturalne, spektakle, koncerty,
filmy, usługi studia nagrań, usługi w zakresie fotografii, usługi reporterskie, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, audio,
video, dysków, gier interaktywnych, usługi przedstawicielskie i agencyjne dotyczące promowania młodych artystów
z kraju i zagranicy, produkcja i świadczenie usług medialnych
w zakresie organizacji konkursów, plebiscytów, koncertów,
festiwali muzycznych i filmowych, widowisk, spektakli, przeglądów, pokazów, występów rozrywkowych i innych imprez
rozrywkowych, nagrywanie, ewidencja, przekazywanie, zachowywanie, przetwarzanie i/lub odtwarzanie wiadomości,
obrazów, tekstów, mowy, sygnałów i danych, zwłaszcza w formie cyfrowej, 42 odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, projektowanie i opracowywanie
portali internetowych, administrowanie portalami internetowymi, forum internetowym, usługi informatyczne w zakresie
projektowania witryn i serwisów informacyjnych, obsługa
stron Web i portali, usługi artystów grafików, plastyków, usługi projektantów mody, usługi graficzne, projektowanie opakowań, usługi wzornictwa przemysłowego, usługi stylizacji
i dekoracji wnętrz, wzornictwo i rozwój produktów multimedialnych, multimedialnego software, usługi programistyczne,
prace badawczorozwojowe dla osób trzecich, przetwarzanie
danych, opracowywanie projektów technicznych, badania
techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie materiałów,
kontrola jakości, usługi informatyczne w zakresie projektowania i opracowywania programów komputerowych, systemów komputerowych, interaktywnych stron intemetowych,
witryn i serwisów informacyjnych, rozwój, rozbudowa i administrowanie sieciami komputerowymi i telekomunikacyjnymi, odzyskiwanie danych komputerowych, wynajem czasu dostępu do sieci komputerowych, wynajem pojemności
pamięci w sieciach komputerowych dostawcom treści oraz
producentom towarów, jak również usługodawcom, wszystkie powyższe usługi także świadczone online, web-hosting,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wykonywanie opinii i badań w dziedzinie środków komunikacji
publicznej, multimedialnej, tworzenie indeksów stron www,
elektroniczne przetwarzanie danych, 45 usługi dotyczące
praw własności intelektualnej i przemysłowej, zarządzanie
planami licencyjnymi, wykonywanie, zarządzanie i ochrona
praw autorskich i praw pokrewnych, praw dotyczących muzyki, telewizji, teatru, wzornictwa przemysłowego, oprogramowania komputerowego, materiałów drukowanych, usługi
doradcze dotyczące tych usług.
(210) 482640
(220) 2018 02 21
(731) WAWRZKIEWICZ MARCIN DESIGN-CRIT, Warszawa
(540) PGDA POLISH GRAPHIC DESIGN AWARDS

Nr ZT13/2018

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie konkursów w zakresie projektów wizualnych dotyczących wszystkich dziedzin komunikacji wizualnej i mediów związanych z projektowaniem graficznym, w tym projektów identyfikacji wizualnej, plakatów,
projektowania krojów pism, ilustracji, wydawnictw, prasy,
infografiki, rozwiązywania problemów przestrzennych, opakowań, grafiki ruchomej, grafiki mediów cyfrowych oraz projektowania eksperymentalnego.
(210) 482642
(220) 2018 02 21
(731) FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) KIEŁBAR
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
przygotowywanie posiłków i napojów, usługi restauracji, barów, jadłodajni, kafeterii, restauracje oferujące dania na wynos, usługi barów typu fast-food na wynos, usługi kateringowe, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem
furgonetek (food truck), organizacja przyjęć w zakresie przygotowywania i serwowania dań i napojów.
(210) 482648
(220) 2018 02 21
(731) OSTROGORSKI MACIEJ, Warszawa
(540) eco bay
(510), (511) 3 kosmetyki.
482651
(220) 2018 02 21
POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) profi PROFESJONALNA TECHNIKA ROLNICZA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 okładki czasopism, czasopisma branżowe,
czasopisma [periodyki], periodyki [czasopisma], czasopisma
z plakatami, papier na czasopisma, czasopisma o tematyce
ogólnej, dodatki do gazet w postaci czasopism, drukowane
komunikaty prasowe, komunikaty prasowe [materiały drukowane], książki, książki edukacyjne, gazety, gazety codzienne,
periodyki, periodyki drukowane, publikacje periodyczne
drukowane, 35 reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, organizacja subskrypcji
do czasopism w formacie elektronicznym, zapewnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, przygotowywanie reklamy
prasowej, usługi reklamy prasowej przygotowywanie reklam
prasowych, usługi w zakresie reklamy prasowej, reklama
w prasie popularnej i profesjonalnej, usługi prenumeraty gazet, usługi reklamowe dotyczące gazet, prenumerata gazet
[dla osób trzecich], organizowanie przestrzeni reklamowej
w gazetach, administrowanie prenumeratą gazet [dla osób
trzecich], usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, 41 publikowanie książek, czasopism, publikowanie czasopism elektronicznych, wydawanie czasopism, publikacja czasopism,
publikowanie czasopism, publikowanie czasopism internetowych, multimedialne wydania czasopism, publikowanie
naukowych czasopism informacyjnych, usługi konsultacyjne
w zakresie publikacji czasopism, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, usługi wydawnicze w za-
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kresie książek i czasopism, publikowanie czasopism w postaci
elektronicznej w internecie, wydawanie czasopism i książek
w postaci elektronicznej, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), publikowanie książek
i czasopism elektronicznych w systemie on-line, udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek
i czasopism w internecie, wydawanie gazet, multimedialne
wydania gazet, publikacja gazet elektronicznych online, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie gazet,
periodyków, katalogów i broszur, publikacja elektroniczna
on-line periodyków i książek, usługi wydawania publikacji
periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze i reporterskie,
usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów
elektronicznych.
(210) 482652
(220) 2018 02 21
(731) JAROS MARCIN DOM LODÓW, Kutno
(540) Dom Lodów JAROS

(531) 08.01.18, 26.01.16, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, jogurt mrożony [lody spożywcze], kostki lodu, lód naturalny lub sztuczny, sorbety [lody].
(210) 482660
(220) 2018 02 21
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT., Budapeszt, HU
(540)

czych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze,
herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów leczniczych, szczepionki, surowice, produkty
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
leczniczych, implanty chirurgiczne z komórek macierzystych, bandaże do użytku w chirurgii, chirurgiczne materiały
opatrunkowe, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbki
do ran, kompresy, okłady, opaski barkowe do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, przylepne plastry lecznicze,
przylepne taśmy do celów medycznych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy mineralne
do żywności, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, żywność dietetyczna do celów leczniczych, suplementy
diety na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy mineralne do żywności na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy żywnościowe na bazie mleka, produktów
mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy diety
na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy mineralne do żywności na bazie mąki i produktów zbożowych,
suplementy żywnościowe na bazie mąki i produktów zbożowych, 29 substancje dietetyczne do celów żywienia na bazie
mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych,
dietetyczne artykuły spożywcze na bazie mleka, produktów
mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, artykuły spożywcze uzupełniające dla celów żywienia na bazie: białek, tłuszczów, aminokwasów, kwasów tłuszczowych z dodatkiem
witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych,
oddzielnie lub w połączeniu, napoje mleczne dietetyczne
do celów żywienia, napoje z mlekiem dietetyczne do celów
żywienia, dietetyczne produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw i owoców, 30 napary dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne napoje przystosowane do celów
żywienia na bazie mąki i produktów zbożowych, dietetyczne
napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy przystosowane do celów żywienia, herbaty odchudzające do celów
żywienia, herbaty ziołowe odchudzające do celów żywienia,
produkty probiotyczne, produkty żywnościowe dietetyczne
do celów żywienia na bazie mąki i produktów zbożowych,
produkty żywnościowe dietetyczne ze skrobi do celów żywienia, słodycze dietetyczne do celów żywienia, preparaty
zbożowe dietetyczne do celów żywienia, żywność dietetyczna na bazie mąki do celów żywienia, dietetyczne produkty spożywcze na bazie owsa do celów żywienia, pieczywo dietetyczne do celów żywienia.
482661
(220) 2018 02 21
FILAR DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gnojno
(540) Filar DOM

(210)
(731)

(531)

02.01.01, 05.03.09, 05.03.11, 05.03.16, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.15, 26.11.03, 26.11.13, 26.05.04, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm
do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczni-
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(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 budowa domów.
(210) 482662
(220) 2018 02 21
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapeszt, HU
(540) graficzny

Nr ZT13/2018

oddzielnie lub w połączeniu, napoje mleczne dietetyczne
do celów żywienia, napoje z mlekiem dietetyczne do celów
żywienia, dietetyczne produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw i owoców, 30 napary dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne napoje przystosowane do celów
żywienia na bazie mąki i produktów zbożowych, dietetyczne
napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy przystosowane do celów żywienia, herbaty odchudzające do celów
żywienia, herbaty ziołowe odchudzające do celów żywienia,
produkty probiotyczne, produkty żywnościowe dietetyczne
do celów żywienia na bazie mąki i produktów zbożowych,
produkty żywnościowe dietetyczne ze skrobi do celów żywienia, słodycze dietetyczne do celów żywienia, preparaty
zbożowe dietetyczne do celów żywienia, żywność dietetyczna na bazie mąki do celów żywienia, dietetyczne produkty spożywcze na bazie owsa do celów żywienia, pieczywo dietetyczne do celów żywienia.
(210) 482663
(220) 2018 02 21
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapeszt, HU
(540)

(531)

02.09.01, 05.03.20, 05.07.21, 26.01.04, 26.01.15, 26.05.04,
26.11.03, 26.11.12, 26.11.13, 29.01.14
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm
do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze,
herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów leczniczych, szczepionki, surowice, produkty
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
leczniczych, implanty chirurgiczne z komórek macierzystych, bandaże do użytku w chirurgii, chirurgiczne materiały
opatrunkowe, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbki
do ran, kompresy, okłady, opaski barkowe do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, przylepne plastry lecznicze,
przylepne taśmy do celów medycznych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy mineralne
do żywności, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, żywność dietetyczna do celów leczniczych, suplementy
diety na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy mineralne do żywności na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy żywnościowe na bazie mleka, produktów
mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy diety
na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy mineralne do żywności na bazie mąki i produktów zbożowych,
suplementy żywnościowe na bazie mąki i produktów zbożowych, 29 substancje dietetyczne do celów żywienia na bazie
mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych,
dietetyczne artykuły spożywcze na bazie mleka, produktów
mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, artykuły spożywcze uzupełniające dla celów żywienia na bazie: białek, tłuszczów, aminokwasów, kwasów tłuszczowych z dodatkiem
witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych,

(531)

02.01.30, 05.07.21, 26.01.04, 26.01.12, 26.01.15, 26.05.04,
26.11.03, 26.11.13, 26.15.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm
do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze,
herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów leczniczych, szczepionki, surowice, produkty
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
leczniczych, implanty chirurgiczne z komórek macierzystych, bandaże do użytku w chirirgii, chirurgiczne materiały
opatrunkowe, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbki
do ran, kompresy, okłady, opaski barkowe do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, przylepne plastry lecznicze,
przylepne taśmy do celów medycznych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy mineralne
do żywności, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, żywność dietetyczna do celów leczniczych, suplementy
diety na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy mineralne do żywności na ba-
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zie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy żywnościowe na bazie mleka, produktów
mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy diety
na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy mineralne do żywności na bazie mąki i produktów zbożowych,
suplementy żywnościowe na bazie mąki i produktów zbożowych, 29 substancje dietetyczne do celów żywienia na bazie
mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych,
dietetyczne artykuły spożywcze na bazie mleka, produktów
mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, artykuły spożywcze
uzupełniające dla celów żywienia na bazie: białek, tłuszczów,
aminokwasów, kwasów tłuszczowych z dodatkiem witamin,
składników mineralnych, pierwiastków śladowych, oddzielnie lub w połączeniu, napoje mleczne dietetyczne do celów
żywienia, napoje z mlekiem dietetyczne do celów żywienia,
dietetyczne produkty spożywcze na bazie przetworzonych
warzyw i owoców, 30 napary dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne napoje przystosowane do celów żywienia
na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy diety
na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy mineralne do żywności na bazie mąki i produktów zbożowych,
suplementy żywnościowe na bazie mąki i produktów zbożowych, dietetyczne napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao
i kawy przystosowane do celów żywienia, herbaty odchudzające do celów żywienia, herbaty ziołowe odchudzające
do celów żywienia, produkty probiotyczne, produkty żywnościowe dietetyczne do celów żywienia na bazie mąki i produktów zbożowych, produkty żywnościowe dietetyczne
ze skrobi do celów żywienia, słodycze dietetyczne do celów
żywienia, preparaty zbożowe dietetyczne do celów żywienia, żywność dietetyczna na bazie mąki do celów żywienia,
dietetyczne produkty spożywcze na bazie owsa do celów
żywienia, pieczywo dietetyczne do celów żywienia.
(210) 482736
(220) 2018 02 23
(731) BARANOWSKI ŁUKASZ NITRO, Świętochłowice
(540) driftopen polish drift series

(531) 26.04.02, 26.11.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 25 kombinezony, koszulki z krótkim rękawem,
kurtki, obuwie, odzież, odzież dla kierowców samochodowych, nakrycia głowy, opaski na głowę, podkoszulki sportowe, rękawiczki, szaliki, trykoty, 41 informacja o imprezach
rozrywkowych, organizowanie zawodów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi rozrywkowe, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenerskie.
(210) 482758
(220) 2018 02 23
(731) INVENTITY FOUNDATION, Gdańsk
(540) GROWING PAINS
(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,
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41 tłumaczenia, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
usługi wydawnicze i reporterskie, edukacja, rozrywka i sport,
42 usługi naukowe i technologiczne, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi projektowania, testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości.
482775
(220) 2018 02 26
Pharmaceutical chemical cosmetic industry
ALKALOID AD, Skopje, MK
(540) GATTART
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki zobojętniające kwas.
(210)
(731)

(210) 482786
(220) 2018 02 26
(731) STOKŁOSA ŁUKASZ, Warszawa
(540) DN GREEN

(531)

03.04.01, 03.04.04, 03.04.22, 03.04.23, 05.07.02,
05.13.25, 24.01.09, 24.01.10, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, nieprzetworzone zboża, zboża przetworzone
do spożycia przez zwierzęta, jęczmień, nasienie żyta, nieprzetworzona pszenica, nieprzetworzona kukurydza, świeża
kukurydza, owies, nieprzetworzony owies, pszenica, świeża pszenica, len [siemię lniane] roślinny, nieprzetworzone
nasiona oleiste, surowe i nieprzetworzone ziarna, nasiona,
nasiona pszenicy, nasiona słonecznika, nasiona roślin, nasiona do upraw, nasiona do siewu, nieprzetworzone nasiona
do użytku rolniczego, ziarno siewne, ziarna naturalne, żywe
bydło, bydło opasowe (mięsne), krowy żywe, owce [żywy inwentarz], świnie, żywe kozy, rzepak, 35 usługi w zakresie kupna, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt.
482961
(220) 2018 03 01
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) DROPTIVA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do użytku okulistycznego, krople do oczu.
(210)
(731)

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

480816, 481540, 481689, 482061, 482431

2

479498, 481540, 481951, 481952, 482453

3

473452, 479299, 479927, 480164, 480186, 480825, 480848, 481134, 481379, 481501, 481678, 481739, 481930,
481951, 481952, 482363, 482381, 482387, 482453, 482648

4

479973, 480208, 481202, 481203, 481326, 482061

5

472164, 473033, 476319, 476320, 477901, 478072, 479316, 479498, 479927, 479980, 480816, 480848, 481134,
481341, 481344, 481345, 481347, 481350, 481749, 481808, 482161, 482196, 482331, 482363, 482421, 482531,
482533, 482534, 482535, 482536, 482538, 482539, 482541, 482544, 482546, 482547, 482569, 482583, 482584,
482660, 482662, 482663, 482775, 482961

6

477148, 479973, 481232, 481634, 481635, 481802, 481913, 481914, 482219, 482434

7

479868, 479963, 479973, 481232, 481809, 482483

8

479299, 482349, 482417, 482483

9

471615, 472979, 479330, 479939, 479977, 480890, 481072, 481075, 481459, 481466, 481473, 481527, 481557,
481792, 481805, 481869, 481908, 482335, 482374, 482405, 482420, 482519, 482545, 482639

10

471926, 473033, 480169, 480179, 481739, 481792, 482370

11

480169, 480179, 480208, 481802, 481869, 482065

12

473180, 479973, 480920, 480922, 481204, 481265, 481768, 481769, 481908, 482376, 482420

14

482151

16

461752, 471615, 475989, 479299, 480150, 480208, 480233, 481012, 481013, 481016, 481124, 481221, 481634,
481635, 481770, 481805, 481806, 482335, 482348, 482350, 482403, 482406, 482639, 482651

17

479946, 479948, 481909

18

477148, 480155, 480157, 481466, 482183

19

481762, 481770, 481909, 481913, 481914, 482329, 482434

20

473277, 477148, 481232, 481335, 481377, 481591, 481687

21

479299, 479336, 480169, 480179, 482065, 482195, 482218, 482347, 482363, 482556

22

477148

25

461752, 477148, 478311, 480074, 480155, 480157, 480866, 481223, 481466, 481634, 481635, 481913, 481914,
481980, 482183, 482259, 482383, 482556, 482736

26

477148, 480859

28

477148, 481466, 481527, 482259, 482403, 482406

29

476319, 476320, 477901, 479301, 479303, 479306, 479311, 479410, 479842, 479980, 480146, 480148, 480156,
480188, 480517, 480520, 480528, 480530, 481363, 481488, 481627, 481628, 481629, 481630, 481749, 482422,
482423, 482425, 482527, 482660, 482662, 482663

30

476319, 476320, 476970, 477148, 477901, 479306, 479311, 479410, 479603, 479842, 479980, 480156, 480188,
480207, 481388, 481627, 481628, 481629, 481630, 481749, 482195, 482368, 482369, 482652, 482660, 482662,
482663

31

479306, 479311, 480188, 480859, 481202, 481203, 481326, 482422, 482569, 482583, 482584, 482786

32

477901, 479306, 479311, 479336, 479410, 480188, 481210, 481381, 481385, 481386, 482065, 482447

33

472161, 479306, 479311, 479336, 481892, 481894, 481895, 481896

34

481869
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1

2

35

471615, 473033, 474337, 477404, 477442, 477901, 478352, 479299, 479306, 479311, 479330, 479345, 479346,
479347, 479349, 479350, 479603, 479842, 479939, 479963, 479973, 479977, 479980, 480022, 480025, 480150,
480155, 480157, 480207, 480233, 480415, 480456, 480816, 480829, 480856, 480859, 480866, 480890, 480920,
480922, 481012, 481013, 481016, 481072, 481075, 481124, 481204, 481206, 481221, 481261, 481326, 481335,
481380, 481391, 481392, 481398, 481515, 481527, 481539, 481549, 481601, 481631, 481632, 481633, 481634,
481635, 481642, 481674, 481695, 481762, 481766, 481768, 481769, 481770, 481777, 481794, 481805, 481806,
481809, 481909, 481918, 481980, 481983, 482183, 482195, 482214, 482216, 482224, 482335, 482348, 482350,
482363, 482370, 482388, 482403, 482405, 482406, 482441, 482461, 482570, 482639, 482651, 482758, 482786

36

477404, 478352, 479345, 479346, 479347, 479349, 479350, 479939, 480150, 480353, 480415, 480456, 480600,
480603, 481012, 481013, 481016, 481072, 481075, 481221, 481261, 481391, 481392, 481631, 481632, 481642,
481759, 481770, 481777, 481908, 481918, 482234, 482458, 482555

37

473409, 477404, 478352, 479963, 479973, 480150, 480208, 480353, 481204, 481232, 481391, 481392, 481674,
481770, 482441, 482453, 482661

38

477442, 480890, 481072, 481075, 481206, 481515, 481527, 481794, 482555, 482577, 482579, 482586, 482639

39

478352, 479534, 479603, 479647, 479973, 480150, 480208, 480568, 480859, 480890, 480920, 480922, 481202,
481203, 481221, 481326, 481391, 481392, 481631, 481632, 481642, 481674, 481759, 481770, 481806, 481908,
482409

40

479534, 480022, 480208, 481124, 481378, 481674, 481802, 481806, 482335

41

461752, 467319, 471615, 475989, 477404, 477442, 477901, 479330, 479336, 479345, 479346, 479347, 479349,
479350, 480086, 480207, 480208, 480233, 480566, 480575, 480829, 480890, 480920, 480922, 481012, 481013,
481016, 481130, 481189, 481206, 481221, 481232, 481398, 481501, 481515, 481527, 481633, 481634, 481635,
481674, 481766, 481768, 481769, 481776, 481794, 481805, 481807, 481918, 482195, 482224, 482335, 482348,
482350, 482363, 482375, 482403, 482406, 482491, 482511, 482577, 482579, 482586, 482639, 482640, 482651,
482736, 482758

42

477404, 477901, 478072, 479963, 479973, 479977, 480018, 480150, 480208, 480353, 480566, 480575, 480829,
480859, 480860, 480890, 481241, 481358, 481391, 481392, 481633, 481634, 481635, 481674, 481739, 481759,
481770, 481806, 481918, 482639, 482758

43

475989, 477901, 479301, 479303, 479306, 479311, 479336, 479842, 479980, 480027, 480852, 481060, 481130,
481221, 481326, 481637, 481908, 482195, 482224, 482263, 482264, 482393, 482461, 482511, 482642

44

474337, 477901, 478072, 480150, 480859, 481221, 481515, 481739, 481757, 481759, 481770, 481792, 482186,
482331, 482370, 482380, 482577, 482579

45

475989, 479977, 480233, 481012, 481013, 481016, 481601, 481759, 481770, 481918, 482388, 482409, 482424,
482639

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

481527
480859
481807
481674
482423
481627
477404
482065
481808
480825
481204
480816
481770
482161
480575
480566
482458
482441
481391
481392
481203
481326
482547
481134
479306
479311
481628
481629
481630
482420
481802
481806
481223
479927
480027
482259
481909
482555
474337
481983
479868
481378
481930
481388

BROWIN CO ZA KAWA! WHAT A COFFEE!
kawa fermentowana fermented coffee
BROWIN Łódzki Kwas chlebowy
BROWIN Podpiwek Łódzki
C1000 SPORT JUDO SUPLEMENT DIETY
cafésenior
CATERING 24
CELMA.com.pl
CENTRUM ALZHEIMERA DAR SERCA
centrum bhp wpp
CEPHAMED
Chatka Włóczykija
COLLAGEN SPORT JUDO SUPLEMENT DIETY
COLOURS FACTORY
CORE
Cosy Garden
Cud Malina
Cyclo5Max
D DanceBook internetowe kursy tańca
D3 SPORT JUDO SUPLEMENT DIETY
DDS-PRO
DISCOUNTERRA
DN GREEN
doghotel24 just like at home
Dom Lodów JAROS
DONKISZON
DP SYNERGIA
DR.BURGER
driftopen polish drift series
DROPTIVA
DRUKARNIA amis
DUCH DOBREJ ZABAWY
DUCH DOBREJ ZABAWY
e Europe Calling
EASY DRIVE
easyshare
eco bay
ECTOSSIN
EGZOOVET
Ekassa.com
Ekologis
ELITE COMFORT
ELITE COOK
emitronic
Engel daheim

481381
481385
481386
482533
482586
482224
482483
481060
481695
479316
482393
482539
481124
473180
481687
482422
476319
481776
482534
481792
480866
482786
481759
482652
482527
482570
479980
482736
482961
480022
481892
481894
480456
481265
481908
482648
482421
482380
480600
479534
480179
480169
481358
481380

# GaMERS GonNA PLAY
„Las pod przykrywką”
+ iMED
1901 WODOCIĄGI Miasta Krakowa
1sztuka wsamraz naraz
7
A Akademia Edukacji Budowlanej
AbrA
ACIDOLAKCID
AlgaSkin2-BioTarcza Ochronna
allGlass
AmiAgra
APARTAMENTY DOLNY MOKOTÓW
APRESIA
ARCH
ARCHITEKTURA
ASSET HOUSE
AutoGP sklep i serwis
Autostrada Wielkopolska II
Autostrada Wielkopolska
AXAN
AXAN
B12 SPORT JUDO SUPLEMENT DIETY
BabyVitt
BACÓWKA towary tradycyjne
BACÓWKA towary tradycyjne
Bakoma 7 KULTUR BAKTERII
Bakoma 7 KULTUR BAKTERII
Bakoma 7 KULTUR BAKTERII
BARK
bASE GROUP
bASE PROMOTiON SERViCES
be mama!
BEARD MANIAC
Better Life CATERING DIETETYCZNY
BIG
BIGPur
BILNIK
Biochemia Urody
BIOESTETIC
BLACK
BOHO STUDIO
botano
BROWIN BĄBELKOWE CUDEŃKO
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EQUES Hipoteczny FIZ
eska ROCK TV
FASHION STREET
FATFIGHT SPORT JUDO SUPLEMENT DIETY
FB shoe design FB FARO BATUTTI
FERIE ZE STOKUSIEM
FIFTY-FIFTY
Filar DOM
FILMOWCY POLSCY
FINNOYA
FIT VEGAN
FIVE O’CLOCK TEA AND COFFEE
SHOPS 1990
FOMUKO
FOOD FIGHTERS
FOREST
FOREST
Fulinowo
Fulinowo
FULL COLOURS
Galvea
GATTART
Geo-plutonic
GILOU
GKI DESIGN
GONDOLA
graficzny
GRASSROOTS PZPN
GROM COMBAT SYSTEM
GROWING PAINS
GRUBA BUŁA
h HARDE WYDAWNICTWO
HANKOOK Tire & Technology
HD online
HUBBER SPORT
HUSLA
HYDROCUT SPORT JUDO
SUPLEMENT DIETY
Hydroslimin
i milk
Ice & Fun
ICOExpert
INDYKPOL PARÓWKI Indykpolki
Z PIERSIĄ INDYKA GWARANCJA
100% jakości
Indykpolki
Inhalator Nebb101
INSPIRATORZY BIZNESU
Instytut Innowacyjności
intenso
INŻYNIERIA WODNA KOŃSKIE
IZIDAY
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2

1

2

482234
477442
481549
482541
481980
480920
480146
482661
481012
481913
480852

IZOL PLAST
JAMES SCOTT
K2+D3 SPORT JUDO SUPLEMENT DIETY
KA 11
KAGTEC
KAKTUS
kalorynkapl
KENLEVEL
KIEŁBAR
KING BONKBSS
KIPP KRAJOWY INSTYTUT
PRAWNO-PODATKOWY
KLOCKOWNIA
KODE KLEJE FARBY LAKIERY
konto Przekorzystne Banku Pekao S.A.
konto Przekorzystne
kracar
KSIĄŻ KSIĄŻĘCY SPECJAŁ Jasne Pełne
DOSKONAŁA RECEPTURA DZIEŁO
NASZYCH PIWOWARÓW Zamek Książ
rok powstania 1292
Księstwo Góralskie PSTRĄG GÓRSKI
L-ARGININ SPORT JUDO SUPLEMENT DIETY
lil
Lin’s
Lin’s
LOMBARD EXPRES
LORETTA VITALE EXCLUSIVE SHOES
LUDZKI RODZIC
magazyn filmowy
Magnitica Lashes
MamPrawo
MANUFAKTURA MISTRZOWSKICH
WYPIEKÓW Bagietka
MARALI
marba MASZYNY I URZĄDZENIA
Margaretki
MARINERO
Marten System
MARY KAY LINK & LEARN
MASTER CLIP
MASTER PUR
mDealer.pl
MEBLE PANAMA
MEDICA
medme
meDme
MERACLE Cosmetics
MG
MgB6 SPORT JUDO SUPLEMENT DIETY
MIAMI
Mieszkanie Pomysłów

481473
472161
482536
481762
481678
481466
477901
482431
482642
478311

482195
482374
482461
481631
481632
482263
482264
481951
479299
482775
480208
482183
481335
481221
482662
481634
461752
482758
479842
481805
482376
482519
479973
482218
482535
476320
480074
476970
480018

479301
479303
471926
482639
471615
482405
473409
473452

481601
482406
481540
481075
481072
480890

481210
481363
482546
481869
482368
482369
480415
480856
481766
481013
481501
482388
479603
482347
479963
482383
480156
472979
480086
479948
479946
481261
481591
473033
482577
482579
481379
480025
482538
482447
481130
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1

2

1

2

mKsięgowość
MŁODZI DUCHEM 50+
MOBILNA AKADEMIA MŁODYCH ORŁÓW
PZPN
MS BUDOWNICTWO
Mt 5,14 Muzeum
MULTIVITAMIN SPORT JUDO S
UPLEMENT DIETY
MUSiak
NICE COLOURS
niwatch
njufront.pl
NN
oceania essential men to energize
oceania essential men to refresh
odWAŻ się! Poradnia dietetyczna
ogen
OKIEM ROLNIKA
OMEGA SPORT JUDO SUPLEMENT DIETY
ORZECH JULIUSZ
owiw
PALACE Jan Klemens
PALACE Jan Klemens
PALIA
PAN FOTELIK
PAN FOTELIK
PARAMOL
pasjonaci
Pekao TFI Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych
Pflege Mit Herzen
PGDA POLISH GRAPHIC DESIGN AWARDS
PKO Bank Polski Blisko Biznesu
PKO Bank Polski Blisko Ciebie
PKO Bank Polski Blisko Muzyki
PKO Bank Polski Blisko Sportu
PKO Bank Polski Blisko Sztuki
PODLASIAK
PolymerGel
POZYTYWNA DYSCYPLINA
profi PROFESJONALNA TECHNIKA ROLNICZA
PROMAK
proste domy
PROTINA
PŻM
Q . ARMY
Q
qmam property
Quantumlive
QUARTZ COAT
QUEST FOOD
Racoongo

481777
482375

RADMOR
RB
RESTAURANT & BAR pera WARSAW
SALONIK YOKA
SERDECZNOŚCI OD SOLIDARNOŚCI
Slide Liquid
SM LOGISTIC
sotka
SOULFITTER
Starbond
STICKY FINGERS
STOK SZKOŁA NARCIARSKA
Stowarzyszenie Filmowców Polskich
strażnik figury
STRONGCELL
SUPER TYDZIEŃ KRASNOSTAWSKI
Suplement diety Colon C
Suplement diety Colon Cardio
Suplement diety Colon Hepato
Suplement diety Colon Men
Suplement diety Colon Slim
SWEDERM ZIEMIA EGIPSKA
SYME
SYSTEM Click
SZYNKERS
TAXI eSKa 24
TeArt
termodrewno
THERMLIGHT
TriKord Power
TVOKAZJE
UNCOVER MODELS WARSAW
UROLOGIA ROBOTYCZNA DA VINCI
Dr Paweł Salwa
VEGE BOND
VEGE
VIFON SINCE 1963 BINH TAY
ZUPA BŁYSKAWICZNA Z KLUSKAMI
O SMAKU GRZYBOWYM ORIENTAL
BRAND PREMIUM ŁAGODNA MUSHROOM
FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP (MILD)
VIFON SINCE 1963 BO TIEU
ZUPA BŁYSKAWICZNA Z KLUSKAMI
O SMAKU WOŁOWINY Z PIEPRZEM
ORIENTAL BRAND PREMIUM PIKANTNA
BEEF AND PEPPER-FLAVOURED INSTANT
SOUP WITH NOODLES
VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA
O SMAKU KURCZAKA CURRY OSTRA
VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA
O SMAKU KURCZAKA ŁAGODNY ŁAGODNA
MILD CHICKEN FLAVOUR INSTANT
NOODLE SOUP (MILD)
Vital FRESH

480568
481918
481637
482186
480207
482387
478352
482417
479977
482219
482511
480922
481016
481488
481557
482348
481341
481344
481345
481347
481350
482363
481739
473277
480148
479647
481232
482329
482434
481459
481794
481539

481633
480353
482335
482544
481749
481952
482151
481377
481914
480164
480186
481515
478072
479330
482531
482061
480233
481895
481896
482349
481768
481769
472164
480829
479939
482424
482640
479347
479350
479346
479345
479349
482350
482381
467319
482651
482569
480860
482583
481642
480157
480155
480150
482370
482453
482214
480603

481757
482425
480848

480520

480517
480530

480528
480188

Nr ZT13/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

Vitamin CLINIC inny wymiar suplementacji
W SŁAWOMIR WIERZBICKI
DOM POGRZEBOWY
wachlarz
WAPNIAK KOSZELOWSKI KZK
KOSZELOWSKIE ZAKŁADY KREDOWE
WARSAW SUMMER JAZZ DAYS
Weiss Holz
WINEZ
WOLONTARIAT PZPN
WROCLOVE

2

482331
482409
481189
481689
475989
479498
479336
481635
477148

93
1

2

YOU CAN TALK

482491

ZVAMI

481206

ZAKŁAD APARATÓW
ELEKTRYCZNYCH APENA

482545

ZAWODOWY WINDYKATOR

481398

Zdravson

482196

Zioło-Piast

482216

ZNIKEN

481809

ZUBR

482584

żując źdźbło trawy

482556

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.
511991A NO NAJ-OLEARI (2018 02 02)
CFE: 25.01.25, 27.05.01
3
835563
mIDentity (2018 02 21)
9, 42
1241742 T Indian splendor (2018 01 25)
CFE: 03.02.01, 03.07.04, 24.01.05,
30, 35
24.09.07, 25.12.25
1289565 LA MALLORQUINA (2018 02 20)
24, 25, 35
1308302 VALAROX (2016 06 01, 2015 12 01)
5
1388476 Ultraflux (2018 02 15)
10
1391938 EKOSIGNOL (2017 09 21, 2017 09 21) 2, 19, 35
1391945 FOREVER PROTECTION & COMFORT
20
(2017 11 10, 2017 09 05)
1391984 Titi (2017 10 05, 2017 05 18)
CFE: 27.05.01
24, 25, 26
1392006 FORMAT (2017 12 21, 2017 06 22)
5
1392021 nova PLUMBING SOLUTIONS
(2017 11 23, 2017 08 01)
CFE: 29.01.04, 26.13.25
11
1392030 YACHT-POOL (2017 08 28)
36
1392040 2018 01 04)
CFE: 28.03.00
1
1392053 galaxy PROFESSIONAL (2017 12 04)
CFE: 27.05.01
3, 8, 11
1392064 CALMOSINE (2017 12 19, 2017 07 19) 5, 30, 32
1392113 CASA VENERD (2017 11 17, 2017 10 27)
CFE: 29.01.15, 07.01.03, 27.05.03
33
1392168 JAYM (2017 12 01)
9, 17, 18, 35
1392187 DRYNAMIC
3, 18, 24, 25
(2017 12 19, 2017 07 05)
1392193 FRISS (2017 08 28, 2017 03 07)
CFE: 03.04.04, 05.13.25, 25.01.15,
33
27.05.24, 29.01.14
1392201 WARNXPERT (2017 01 04, 2016 07 15) 9, 37,
42
1392205 2017 11 24, 2017 07 24)
CFE: 03.09.01, 26.11.25
16, 29, 31
1392210 SMOKERS FROM SMOKE
9, 34, 35, 42
(2017 12 15, 2017 12 15)
1392219 D-LIFE (2017 12 08, 2017 06 15)
9
1392220 ORAGE (2017 12 01, 2017 06 23)
3
1392254 OBO (2018 01 04)
CFE: 27.05.01
1
1392275 CHOCOLATE (2017 08 24)
CFE: 26.04.02, 27.05.01
9, 14, 18, 25, 35
1392278 YACHT-POOL INTERNATIONAL (2017 11 09,
2017 06 20)
CFE: 25.01.10
36

1392280
1392288
1392360
1392426
1392482
1392525
1392527
1392533
1392567
1392585
1392587
1392595
1392620
1392632
1392643
1392690
1392691
1392712
1392742

1392748

1392755
1392902
1392913
1392966

2017 12 05)
CFE: 26.13.25, 28.03.00
37
P POMA (2017 11 29, 2017 11 16)
33
SHUNSHENG (2017 12 05)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
31
2017 12 07)
CFE: 26.01.01, 26.13.25
1
LEXXURY (2017 11 20)
25
PUTY (2017 12 05)
CFE: 27.05.01
16
KT9298 (2017 12 05)
CFE: 28.03.00
1
DONGCHANG (2017 12 05)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
1
ALPHAPOR (2017 12 21, 2017 11 21)
CFE: 26.07.04, 27.05.11, 29.01.12
1
DiFFerenT (2017 11 17, 2017 11 13)
CFE: 26.13.25, 27.05.07
9, 12, 14, 18, 24, 25,
27, 28, 34, 35, 41
investart (2017 11 30)
35, 36, 42
CONTOUR COLOR (2017 12 18, 2017 06 23)
3
SORBIFER (2017 10 05, 2017 10 03)
5
2017 12 08)
CFE: 05.05.16
34
2017 10 20)
CFE: 28.03.00
42
DNIPRO-M (2017 08 11, 2017 08 10)
7, 8, 9
T&#304;TAN&#304;C (2017 09 18)
43
TufFmod (2017 12 07)
CFE: 14.07.06, 27.03.15
1
2017 06 16, 2017 06 15)
CFE: 01.15.15, 05.05.20,
3, 5, 16, 24, 25,
05.13.01, 29.01.13
28, 30, 32, 35,
39, 41, 43, 44
ROSSMANN Mein Drogeriemarkt
(2017 05 03, 2016 11 04)
CFE: 04.02.01, 27.05.08
35, 38, 40, 41,
42, 44, 45
Simply. Connected. (2017 07 03, 2017 03 23)
CFE: 26.04.04, 26.11.03
7, 9, 11, 12, 36,
37, 38, 41, 42
B (2017 11 20)
CFE: 25.01.06, 27.05.21, 28.03.00
5, 10
CHUGN (2017 11 29)
CFE: 03.07.19, 27.05.01
6
TOBIGO (2017 11 15, 2017 11 03)
30

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1392040,

2

1391938

1392254,

1392426,

1392527,

1392533,

1392567,

3

1392712

511991A,

1392053,

1392187,

1392220,

1392595,

1392742

5

1308302,

1392006,

1392064,

1392620,

1392742,

1392902

6

1392913

7

1392690,

1392755

8

1392053,

1392690

9

835563,
1392690,

1392168,
1392755

1392201,

1392210,

1392219,

1392275,

1392585,

10

1388476,

1392902

11

1392021,

1392053,

12

1392585,

1392755

14

1392275,

1392585

16

1392205,

1392525,

1392742

1392187,

1392275,

1392585

1392755

17

1392168

18

1392168,

19

1391938

20

1391945

24

1289565,

1391984,

1392187,

1392585,

1392742

1391984,

1392187,

1392275,

1392482,

1392585,

1392742

1392742,

1392966

1392210,

1392275,

1392585,

1392643,

1392748,

1392755

25

1289565,

26

1391984

27

1392585

28

1392585,

29

1392205

30

1241742,

1392064,

31

1392205,

1392360

32

1392064,

1392742

33

1392113,

1392193,

1392288

34

1392210,

1392585,

1392632

35

1241742,
1392587,

1289565,
1392742,

1391938,
1392748

1392168,

36

1392030,

1392278,

1392587,

1392755

37

1392201,

1392280,

1392755

38

1392748,

1392755

39

1392742

40

1392748

41

1392585,

1392742,

1392748,

1392755

42

835563,

1392201,

1392210,

1392587,

43

1392691,

1392742

44

1392742,

1392748

45

1392748

1392742

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.
474810
475433
474745
478181
477545
469512
454924

SeniVita GmbH & Co. KG
2017 12 07
43, 44
Gea Group Aktiengesellschaft - Niemcy
2017 12 22
3
Meggle AG
2017 12 18
29
CONTITECH AKTIENGESELLSCHAFT
2018 02 20
12
Citigroup Inc.
2018 02 27
38
BIOFARMA SAS
2018 03 05
3, 5
William Reed Business Media Ltd
2018 03 05
35

454928
478213
476263
478247
471432
477288

William Reed Business Media Ltd
2018 03 05
5, 29, 30, 31, 35, 40
LEŚNIEWSKI MICHAŁ
2018 03 08
43
CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG
2018 03 07
9, 11
PHARMA STULLN GMBH
2018 03 09
3, 5
Ferring B.V.
2018 03 09
5
JURAJSKA LIMITED
2018 03 13
29, 32

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.
1376060

COOPERATIVA CERAMICA D’IMOLA, S.R.L.
2018 03 13
19

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

4

Wykaz klasowy znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. ........................ 88
Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. .............. 90

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH ............................. 94
Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
międzynarodowych znaków towarowych ................................................................................................................................................. 95

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
na podstawie art. 15217 ustawy – Prawo własności przemysłowej ................................................................................... 96
INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej ................................................................................... 97

