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

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

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

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
462396
(220) 2016 10 07
SWISS VALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębno
(540) HUSARIA POLSKA JAZDA
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 29 ogórki korniszony, smalec, śledzie, flaki, grzyby konserwowane,
tatar, 32 piwo, napoje na bazie piwa, napoje izotoniczne,
napoje energetyzujące, napoje orzeźwiające, napoje bezalkoholowe, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej
akcesoriów odzieżowych, odzież, obuwie, nakrycia głowy,
ogórki korniszony, smalec, śledzie, flaki, grzyby konserwowane, tatar, piwo, napoje na bazie piwa, napoje izotoniczne,
napoje energetyzujące, napoje orzeźwiające, napoje bezalkoholowe, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi.
(210)
(731)

(210) 470120
(220) 2017 04 06
(731) MAJSAK DAMIAN KAGERO PUBLISHING, Turka
(540) LOTNICZE DEPUŁTYCZE
(510), (511) 35 marketing towarów i usług na rzecz innych,
organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych,
organizacja targów oraz wystaw w celach handlowych
i reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej, usługi
w zakresie sprzedaży artykułów i gadżetów reklamowych,
41 usługi wydawnicze, nauczanie, organizacja szkoleń, kursów, udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia, usługi
w zakresie organizowania imprez rekreacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych, w tym imprez plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, prezentowanie eksponatów muzealnych.
473296
(220) 2017 06 23
GFM RUSZTOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów n/Prosną
(540) GFM

(210)
(731)

474067
(220) 2015 09 01
Mediabox Broadcasting International Ltd.,
Londyn, GB
(540) FASHIONBOX
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.04, 29.01.13
(510), (511) 38 usługi związane z transmisją programów
radiowych i telewizyjnych, cyfrowe transmisje programów
audio i video, w tym drogą radiową, telewizyjną, satelitarną,
kablową, przez ethernet i media elektroniczne, nadawanie
telewizji kablowej, usługi sieci telekomunikacyjnych w zakresie telegazety, doradztwo i usługi informacyjne w zakresie
wymienionych usług, wszystkie wyżej wymienione usługi związane z modą i urodą, wszystkie wymienione usługi
świadczone także drogą elektroniczną, w tym przez radio,
telewizję, teletekst i Internet, żadna z wyżej wymienionych
usług w ramach muzycznych kanałów telewizyjnych,, 41 rozrywka, montaż, produkcja, reżyseria i emisja programów
radiowych i telewizyjnych, filmów i wideo, opracowywanie,
produkcja i reżyseria programów audiowizualnych, usługi
produkcji filmów, organizacja i obsługa imprez i wydarzeń
edukacyjnych, kulturalnych, muzycznych i sportowych,
w tym seminariów, prezentowanie programów rozrywkowych, m.in. drogę radiową, telewizyjną, satelitarną, kablową, eterową i elektroniczną, publikowanie, wydawanie, wypożyczanie i rozpowszechnianie książek, gazet, czasopism
i innych periodyków w formie drukowanej, udostępnianie
interaktywnych gier komputerowych za pomocą sieci komputerowych i światowych sieci komunikacyjnych, gry online,
doradztwo i usługi informacyjne w zakresie wymienionych
usług, wszystkie wyżej wymienione usługi związane z modą
i urodą, wszystkie wyżej wymienione usługi, także świadczone drogą elektroniczną, w tym przez połączenia radiowe, telewizyjne, teletekst i Internet, żadna z wyżej wymienionych
usług w ramach muzycznych kanałów telewizyjnych.
(210) 475496
(220) 2017 08 21
(731) WIERZĘĆ MARZENA, Wrocław
(540) biomedika

(531)

26.05.01, 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02,
29.01.04, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 6 rusztowania metalowe, 37 montaż rusztowań.

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 44 kompleksowe usługi medyczne w zakresie
lecznictwa podstawowego dla dzieci i dorosłych oraz lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacja medyczna, usługi
związane z wykonywaniem zabiegów regeneracyjno-rehabilitacyjnych, usługi gabinetów fizjoterapeutycznych, usługi
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doradcze z zakresu dietetyki i suplementacji, udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi,
usługi z zakresu fitoterapii, usługi związane z wykonywaniem zabiegów terapeutycznych, usługi diagnostyki i terapii
metodą biorezonansu, usługi diagnozowania oraz leczenia
dolegliwości związanych z ludzkimi włosami i skórą głowy,
usługi w zakresie terapii naturalnej, fizykoterapii i balneologii,
usługi lecznicze paramedyczne, usługi gabinetów odnowy
biologicznej, usługi medyczne w zakresie iniekcji dożylnych,
usługi medyczne w zakresie prowadzenia punktów pobierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych i wykonywanie badań laboratoryjnych i analiz medycznych.
(210) 476727
(220) 2017 09 20
(310) 56990/2017
(320) 2017 06 07
(330) CH
(731) Liberty Global Europe Holding B.V., Schiphol-Rijk, NL
(540) HAPPY HOME
(510), (511) 9 aparatura i przyrządy naukowe i dydaktyczne,
magnetyczne nośniki danych, płyty gramofonowe nie ujęte w innych klasach, karty magnetyczne, płyty CD, taśmy
do zapisu programów komputerowych nie ujęte w innych
klasach, komputery, programy komputerowe, urządzenia peryferyjne przystosowane do użytku z komputerami, nośniki
danych nie ujęte w innych klasach, urządzenia elektroniczne
do przetwarzania danych, aparatura i urządzenia do nagrywania, transmisji, odtwarzania, przechowywania, kodowania,
dekodowania, konwersji i przetwarzania dźwięku lub obrazu,
urządzenia komunikacyjne i telekomunikacyjne, aparatura
i urządzenia audiowizualne, telekomunikacyjne, telewizyjne
i do transmisji danych, piloty zdalnego sterowania, magnetofony kasetowe, magnetowidy, kamery, telefony, telefony
przenośne, organizery osobiste, w tym komputery kieszonkowe, elektroniczne dzienniki, radia, osobiste urządzenia
stereofoniczne, projektory, urządzenia projekcyjne, anteny
naziemne, anteny, anteny satelitarne, głośniki, wzmacniacze,
ekrany komputerowe, monitory, klawiatury do komputerów,
komputerowe urządzenia peryferyjne, modemy, dekodery, urządzenia szyfrujące, urządzenia umożliwiające dostęp
i kontrolę dostępu do urządzeń przetwarzających informacje, urządzenia uwierzytelniające przeznaczone do sieci
telekomunikacyjnych, aparatura do szyfrowania i deszyfrowania sygnałów i retransmisji, terminale cyfrowe, filmy wideo, dyski CD-ROM, płyty gramofonowe, płyty DVD, dyski
wideo i audio, dyski cyfrowe, taśmy wideo, odtwarzacze CD,
odtwarzacze DVD, odtwarzacze dysków cyfrowych, odtwarzacze dysków magnetycznych, odtwarzacze dysków wideo
i audio, odtwarzacze płyt gramofonowych, kodowane karty magnetyczne, karty chipowe, karty elektroniczne, układy
scalone i mikroukłady, sprzęt do odczytu kart, części elektroniczne, satelity do użytku naukowego i telekomunikacyjnego, karty inteligentne, karty z mikroprocesorami, urządzenia
i przyrządy do programowania i selekcji programów telewizyjnych, aparaty i urządzenia do telewizji interaktywnej,
oprogramowanie komputerowe, w tym nagrane programy
komputerowe, światłowody i kable optyczne, baterie elektryczne i ogniwa, oprogramowanie do gier, także do użytku
do gry w sieci i do użytku interaktywnego, wszystkie wyżej wymienione towary do użytku w związku z lub w celu
wsparcia transmisji telewizji kablowej, radia i usług telefonii,
w tym usług szerokopasmowych, danych internetowych
i osobistych między telewizją, komputerami, laptopami, tabletami, telefonami i smartfonami i/lub innymi urządzeniami
multimedialnymi przez dekodery STB, 38 usługi telekomunikacyjne, w tym w zakresie telekomunikacji komórkowej,
usługi sieci telefonicznych i komórkowych, usługi w zakresie
transmisji radiowej i telewizyjnej, wideo na żądanie, usługi
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świadczone przez operatorów kablowych, usługi świadczone przez dostawców Internetu, udostępnianie sieci telekomunikacyjnych, w tym Internetu, wypożyczanie aparatury
telekomunikacyjnej, udzielanie informacji w zakresie telekomunikacji, w tym z a pośrednictwem telewizji i Internetu,
elektroniczna wymiana i transmisja wiadomości, usługi w zakresie komunikacji interaktywnej przez internet, za pomocą
sieci telewizji kablowych lub innych form transferu danych,
nadawanie telewizji kablowej, przesyłanie danych, dźwięku
i obrazu, w tym drogą radiową, telewizyjną, satelitarną, kablową, eterową i elektroniczną, oferowanie i wypożyczanie
infrastruktury telekomunikacyjnej dla osób trzecich, w tym
w zakresie telefonii, także komórkowej, udzielanie informacji
i doradztwo w zakresie telekomunikacji, w tym telekomunikacji interaktywnej, usługi agencji prasowych i informacyjnych, leasing czasu dostępu do sieci telekomunikacyjnych,
usługi dostępu do pobierania gier wideo, danych cyfrowych,
komunikacji i przesyłania z a pośrednictwem otwartych
globalnych sieci komputerowych, w tym Internetu lub zamkniętych globalnych sieci komputerowych, w tym intranetu, usługi w zakresie zdalnego pobierania filmów i innych
programów audio i audio-wideo, usługi nadawania programów i selekcji kanałów telewizyjnych, zapewnienie dostępu
do sieci komputerowych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem i bazami danych, wszystkie wyżej
wymienione usługi do użytku w związku z lub w celu wsparcia transmisji telewizji kablowej, radia i usług telefonii, w tym
usług szerokopasmowych, danych internetowych i osobistych między telewizją, komputerami, laptopami, tabletami,
telefonami i smartfonami i/lub innymi urządzeniami multimedialnymi przez dekodery STB, usługi w zakresie telekomunikacji, 41 edukacja i rozrywka, usługi rozrywkowe, kompilacja, produkcja, reżyseria i realizacja programów radiowych,
telewizyjnych, audiowizualnych, muzycznych, rozrywkowych i teatralnych, produkcja filmów i taśm wideo, edukacja,
szkolenia i kursy, organizowanie i prowadzenie kongresów,
seminariów, wykładów i innych działań edukacyjnych, organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, muzycznych
i edukacyjnych, organizowanie wystaw i targów w celach
kulturalnych, sportowych lub edukacyjnych, wypożyczanie
filmów i taśm wideo, publikowanie, wypożyczanie i dystrybucja książek, czasopism, gazet, broszur i innych periodyków
także w formie elektronicznej lub cyfrowej, doradztwo w zakresie wyżej wymienionych usług, rozrywka interaktywna,
w tym online, wszystkie wyżej wymienione usługi do użytku
w związku z lub w celu wsparcia transmisji telewizji kablowej, radia i usług telefonii, w tym usług szerokopasmowych,
danych internetowych i osobistych między telewizją, komputerami, laptopami, tabletami, telefonami i smartfonami
i/lub innymi urządzeniami multimedialnymi przez dekodery STB, 42 usługi świadczone przez specjalistów technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w związku
z kodowaniem i dekodowaniem sygnałów audio, wideo i innych danych, doradztwo w zakresie technologii
informacyjnych i telekomunikacyjnych, udostępnianie
informacji dotyczących technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, projektowanie sieci, projektowanie,
dostosowywanie i aktualizacja koncepcji telekomunikacyjnych i automatyzacyjnych, leasing oprogramowania,
leasing sprzętu komputerowego, w tym do przetwarzania danych, udostępnianie wyszukiwarek internetowych,
opracowywanie, aktualizacja i leasing oprogramowania,
projektowanie i rozwijanie systemów kodowania i dekodowania oraz systemów kontroli dostępu do programów
telewizyjnych, radiowych, internetowych i/lub innych
programów multimedialnych.
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477083
(220) 2017 09 29
ZIELONE KOKTAJLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marcinkowice
(540) ZIELONE KOKTAJLE
(210)
(731)

(531) 05.07.15, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.18
(510), (511) 16 książki, materiały drukowane, 35 usługi udostępniania reklam i informacji sponsorowanych na blogach
internetowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 41 pisanie i publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie blogów
internetowych, publikowanie recenzji, doradztwo żywieniowe, propagowanie zdrowego stylu życia, publikowanie książek, broszur, tekstów, artykułów, materiałów edukacyjnych
o tematyce zdrowego życia i żywienia, usługi edukacyjne,
doradcze z zakresu planowania żywienia, opracowywania
receptur, gotowania, bilansowania posiłków i przyrządzania
zdrowych posiłków.
(210) 478128
(220) 2017 10 23
(731) PIEKART EWA CKZ.PL, Warszawa
(540) Data Point

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 37 usługi naprawcze sprzętu komputerowego.
478197
(220) 2017 10 25
SAWICKI SŁAWOMIR, SAWICKI PAWEŁ JUBILER
SPÓŁKA CYWILNA, Lublin
(540) GG

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 25 bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, buty treningowe [obuwie sportowe], czapki i czapeczki sportowe, czapki sportowe, komplety sportowe, koszule
sportowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszule
z ochraniaczami do użytku sportowego, koszulki sportowe
i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, kurtki jako odzież sportowa, kurtki sportowe,
kurtki sportowe do rozgrzewki, obuwie sportowe, odzież,
odzież sportowa, podkoszulki sportowe, skarpetki sportowe,
spodenki bokserskie, spodnie sportowe, spodnie sportowe
pochłaniające wilgoć, spodnie z ochraniaczami do użytku
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sportowego, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], stroje
sportowe, szorty sportowe, szorty z ochraniaczami do użytku
sportowego, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, bokserskie worki treningowe, gruszki bokserskie dla dzieci, gruszki
bokserskie na sprężynie, ławki do użytku sportowego, maski
osłaniające twarz, do użytku sportowego, nadmuchiwane
worki bokserskie, nagolenniki [artykuły sportowe], nagolenniki do użytku sportowego, nakolanniki do użytku sportowego, naramienniki do użytku sportowego, obciążniki na nogi
[artykuły sportowe], obręcze sportowe, ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły sportowe], ochraniacze
brzucha do użytku sportowego, ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochraniacze dłoni do użytku sportowego,
ochraniacze na gardło do użytku sportowego, ochraniacze
na goleń do użytku sportowego, ochraniacze na klatkę piersiową do użytku sportowego, ochraniacze na łokcie [artykuły
sportowe], ochraniacze na nadgarstki do użytku sportowego, ochraniacze na pięści [artykuły sportowe], ochraniacze
na ramiona i łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze na ręce
przystosowane do użytku sportowego, ochraniacze nóg
do użytku sportowego, ochraniacze talii do użytku sportowego, ochrona na pięści [artykuły sportowe], pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], piłki sportowe, rękawice
bokserskie, ringi bokserskie, sportowe nakolanniki do jazdy
na rowerze, torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, torby specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, trampoliny [artykuły sportowe], 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej)
na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni,
w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, buty treningowe [obuwie sportowe], czapki
i czapeczki sportowe, czapki sportowe, komplety sportowe,
koszule sportowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć,
koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, koszulki
sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, kurtki jako odzież sportowa, kurtki
sportowe, kurtki sportowe do rozgrzewki, obuwie sportowe,
odzież, odzież sportowa, podkoszulki sportowe, skarpetki
sportowe, spodenki bokserskie, spodnie sportowe, spodnie
sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, sportowe nakrycia głowy [inne
niż kaski], stroje sportowe, szorty sportowe, szorty z ochraniaczami do użytku sportowego, artykuły gimnastyczne
i sportowe, bokserskie worki treningowe, gruszki bokserskie
dla dzieci, gruszki bokserskie na sprężynie, ławki do użytku
sportowego, maski osłaniające twarz, do użytku sportowego, nadmuchiwane worki bokserskie, nagolenniki [artykuły
sportowe], nagolenniki do użytku sportowego, nakolanniki
do użytku sportowego, naramienniki do użytku sportowego, obciążniki na nogi [artykuły sportowe], obręcze sportowe, ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły
sportowe], ochraniacze brzucha do użytku sportowego,
ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochraniacze dłoni do użytku sportowego, ochraniacze na gardło do użytku
sportowego, ochraniacze na goleń do użytku sportowego, ochraniacze na klatkę piersiową do użytku sportowego, ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze
na nadgarstki do użytku sportowego, ochraniacze na pięści
[artykuły sportowe], ochraniacze na ramiona i łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sportowego, ochraniacze nóg do użytku sportowego,
ochraniacze talii do użytku sportowego, ochrona na pięści
[artykuły sportowe], pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], piłki sportowe, rękawice bokserskie, ringi
bokserskie, sportowe nakolanniki do jazdy na rowerze, torby
przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, torby spe-
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cjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, trampoliny
[artykuły sportowe], udzielanie porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.
479569
(220) 2017 11 30
SCHUBERT ADRIAN, BURYAN PRZEMYSŁAW IDEAL
TRAVEL SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) IDEAL TRAVEL
(510), (511) 39 organizacja podróży oraz wycieczek turystycznych, usługi świadczone przez przewodników turystycznych, zwiedzanie turystyczne, usługi biur podróży i biur
wycieczkowych, usługi planowania podróży, usługi rezerwacji biletów/miejsc na podróże i wycieczki, czarterowanie/wynajem pojazdów lądowych, powietrznych i wodnych, usługi
w zakresie zapewniania informacji turystycznych oraz dotyczących podróży, obsługa bagaży pasażerów, obsługa naziemna pasażerów, usługi transportowe, pilotaż, tworzenie
ofert pakietowych na usługi turystyczne, doradztwo w dziedzinie podróży i pilotowanie/eskortowanie podróżnych,
41 organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów,
treningów, seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów,
zjazdów, kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych,
organizowanie wystaw związanych z kulturą, turystyką lub
edukacją, usługi w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych,
publikowanie książek i materiałów dydaktycznych w formie
elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych, kursy
językowe, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi trenerskie
w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz
kompetencji, produkcja i organizowanie festiwali teatralnych,
imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych, wystaw, występów, koncertów, imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowadzenie konkursów, gier losowych i loterii,
organizowanie pokazów mody, konkursów piękności, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, usługi oraz doradztwo
w zakresie edukacji i nauczania, usługi artystów: teatralnych,
muzycznych, filmowych, organizowanie imprez kulturalnych
promujących twórców i różne dziedziny twórczości artystycznej, prowadzenie galerii artystycznych, działalność informacyjna w zakresie twórczości artystycznej, usługi tłumaczeniowe, publikacje elektroniczne on-line, udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci
komputerowych, usługi wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, usługi studiów nagrań, usługi studiów filmowych,
produkcja i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz
video, ich rozpowszechnianie, postsynchronizacja, sporządzanie napisów, usługi dystrybucji biletów, usługi reporterskie, fotoreportaże, wynajmowanie modeli do pozowania
artystom, usługi publikowania fotoksiążek, zdjęć, wykonywanie fotokopii, wizualna rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi biblioteki fotograficznej/filmowej, usługi on-line biblioteki fotograficznej/filmowej, montaż programów
radiowych i telewizyjnych, wynajem sprzętu do nurkowania
rekreacyjnego, 43 usługi agencji zakwaterowań - hotele,
pensjonaty, usługi domów turystycznych, usługi moteli,
zakwaterowanie tymczasowe, rezerwacje zakwaterowania
tymczasowego, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi restauracji, kawiarni, barów, kateringu, kafejek, samoobsługowych restauracji oraz snack-barów, catering żywności i napojów, wynajem sal konferencyjnych, wypożyczanie
mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie
(210)
(731)
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namiotów, konstrukcji przenośnych, wynajem instalacji
wykorzystywanych podczas spotkań, konferencji, wystaw,
spektakli, zjazdów, seminariów, sympozjów i warsztatów
szkoleniowych.
479669
(220) 2017 12 04
DGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Straszyn
(540) CYBER PROTEKTOR
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 algorytmy i scenariusze oprogramowania oraz
zapisy kodowane i nie kodowane procedur postępowania
standaryzowanego dla przyrządów, aparatów, urządzeń,
sprzętu pomiarowo-kontrolnego i sygnalizacyjno-alarmowego oraz laboratoryjnego dla potrzeb telekomunikacji, informatyki i digitalizacji służb publicznych i obronnościowych
oraz podzespoły, części zamienne i elementy do nich, elektryczne, elektroniczne i hybrydowe przyrządy, aparaty, urządzenia, sprzęt pomiarowo-kontrolny i sygnalizacyjno-alarmowy dla potrzeb telekomunikacji, informatyki i digitalizacji
służb publicznych i obronnościowych oraz podzespoły, części zamienne i elementy do nich, aparaty i urządzenia optoelektroniczne, elektryczne, elektroniczne i hybrydowe
do odbierania, przesyłania, przetwarzania i gromadzenia
oraz zapisu dźwięku, obrazu i danych dla potrzeb telekomunikacji, informatyki i digitalizacji służb publicznych i obronnościowych oraz podzespoły, części zamienne i elementy
do nich, sprzęt i aparatura video telefoniczna i internetowa
dla potrzeb telekomunikacji, informatyki i digitalizacji służb
publicznych i obronnościowych oraz podzespoły, części zamienne i elementy do nich, centrale telefoniczne analogowe, elektroniczne łącznice cyfrowe publiczne, wyspecjalizowane elektroniczne łącznice cyfrowe dla potrzeb obronności optoelektroniczne i hybrydowe oraz podzespoły, części
zamienne i elementy do nich, elektroniczna aparatura sygnalizacyjna, kontrolna, pomiarowa, sterująca i alarmowa dla
potrzeb telekomunikacji, informatyki i digitalizacji służb publicznych i obronnościowych oraz podzespoły, części zamienne i elementy do nich, linie, tory i magistrale transmisyjne dla potrzeb telekomunikacji i informatyki, digitalizacji
służb publicznych i obronnościowych oraz podzespoły, części zamienne i elementy do nich, wyspecjalizowane aparaty
i urządzenia do przetwarzania informacji dla potrzeb telekomunikacji, informatyki dla potrzeb telekomunikacji publicznej, informatyki i digitalizacji służb specjalnych i obronnościowych oraz podzespoły, części zamienne i elementy
do nich, telekomunikacyjne procesory, mikroprocesory, chipy, układy scalone, specjalizowane układy scalone telekomunikacyjne o wysokiej odporności przeciw wandalowej i przeciwzakłóceniowej, oraz wysokim stopniu integracji, stacje
bazowe, serwery, komputery i mikrokomputery oraz peryferyjny sprzęt komputerowy, systemy komputerowe dla potrzeb telekomunikacji, informatyki i obronności oraz podzespoły części zamienne i elementy do nich, elektroniczne
maszyny do wykonywania obliczeń i zliczania impulsów
nie będące komputerami w tym zdigitalizowane wąsko wyspecjalizowane maszyny dla celów obronnościowych i obsługi służb publicznych zwłaszcza maszyny o wysokiej odporności przeciw wandalowej i przeciw zakłóceniowej, przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe w tym
modemy wysokiego stopnia integracji o wysokiej odporności przeciw wandalowej i przeciwzakłóceniowej dla celów
naukowych, laboratoryjnych, badawczych, pomiarowych,
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kontrolnych, przesyłowych, obronnościowych i rejestracyjnych dla potrzeb telekomunikacji i informatyki, obsługi służb
publicznych oraz podzespoły, części zamienne i elementy
do nich, 16 wykonane z materiałów celulozo pochodnych,
syntetycznych i krzemoorganicznych oraz hybrydowych
wytwarzane dla potrzeb osób trzecich dokumenty, certyfikaty, wydawnictwa, prospekty, katalogi, ulotki, periodyki, instrukcje, przewodniki, afisze, karty gwarancyjne, wydruki
komputerowe w tematyce dotyczącej telekomunikacji
i przetwarzania danych oraz celów obronnościowych, wykonane z materiałów celulozo pochodnych specjalistyczne
w tym wstrząso odporne, wodoodporne, gazoszczelne
i wandalo odporne opakowania, pojemniki, pokrywy, palety,
obsady, uchwyty, wypełnienia objętościowe, ekstruderaty
i obudowy dla przechowywania, transportu i składowania
w tym składowania w atmosferach ochronnych oraz dla potrzeb wysoko wyspecjalizowanego transportu lotniczego,
wodoszczelnego i strugo szczelnego wszelkiego rodzaju
sprzętu telekomunikacyjnego i części zamiennych do niego,
35 usługi reklamowe dla potrzeb osób trzecich dotyczące
dostępnej oferty takich urządzeń jak przyrządy, aparaty,
urządzenia i sprzęt pomiarowo-kontrolny i sygnalizacyjno-alarmowy dla potrzeb telekomunikacji i obronności oraz
części zamienne i elementy do nich, usługi hurtowni lub
składu konsygnacyjnego oferujące przyrządy, aparaty, urządzenia i sprzęt pomiarowo-kontrolny i sygnalizacyjno-alarmowy dla potrzeb telekomunikacji i obronności oraz części
zamienne i elementy do nich, aparaty i urządzenia optoelektroniczne, elektryczne, elektroniczne do odbierania, przesyłania i gromadzenia oraz zapisu dźwięku, obrazu i danych,
sprzęt i aparaturę video telefoniczną, centrale telefoniczne
analogowe, elektroniczne, optoelektroniczne i hybrydowe
i ich części, aparaturę sygnalizacyjną, kontrolną i pomiarową,
usługi sklepu internetowego oferującego przyrządy, aparaty,
urządzenia i sprzęt pomiarowo-kontrolny i sygnalizacyjno-alarmowy dla potrzeb telekomunikacji i obronności oraz
części zamienne i elementy do nich, usługi wyspecjalizowanego doradztwa handlowego i eksploatacyjnego dla potrzeb osób trzecich w zakresie doboru i obrotu sprzętem
i instalacjami oraz częściami i oprogramowaniem jak również
algorytmami dla potrzeb telekomunikacji, informacja o powyższych usługach, 37 usługi dla potrzeb osób trzecich
w zakresie instalacji, konserwacji, naprawy, remontów, serwisu, renowacji i modernizacji, oraz zabezpieczania wandalo
odpornego i wstrząso odpornego aparatów telefonicznych
i ich części, central telefonicznych i ich części, komputerów
telekomunikacyjnych i ich części oraz innego sprzętu telekomunikacyjnego do odtwarzania, rejestrowania i przekazywania obrazu, dźwięku i danych metodami analogowymi
i cyfrowymi, usługi doradztwa i konsultacji dla potrzeb osób
trzecich dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług
dostarczane w trybie on-line z komputerowej bazy danych
lub z Internetu lub dostarczane przez inne media, informacja
i doradztwo dla potrzeb osób trzecich dotyczące budowy,
konserwacji i napraw wymienionych urządzeń telekomunikacyjnych dostarczane poprzez łącza telekomunikacyjne,
informacja o powyższych usługach, 38 usługi telekomunikacyjne świadczone dla potrzeb osób trzecich, usługi zestawiania zoptymalizowanych tras połączeń telekomunikacyjnych
w tym połączeń między kontynentalnych i między systemowych, usługi badania możliwości zestawienia tras połączenia
telekomunikacyjnego, w tym globalnych, usługowe wypożyczanie aparatury do przesyłania, gromadzenia i transkrypcji informacji, wypożyczanie modemów, faksów, faksmodemów, serwerów, wypożyczanie peryferyjnych komputerowych urządzeń telekomunikacyjnych, usługi realizacji dla
potrzeb osób trzecich globalnych zleceń przywoławczych
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przy pomocy środków łączności elektronicznej, informacja
o powyższych usługach, 42 usługi projektowo-konstruktorskie, koncepcyjne i konsultacyjne oraz remontowe, rewaloryzacyjne i adaptacyjne w zakresie projektowania i eksploatacji
torów, sieci, tras i magistral teletransmisyjnych, w tym magistral zaopatrzonych w separację galwaniczną zarówno jednopoziomową jak i wielopoziomową, sprzętu do celów telekomunikacji i przekazywania dźwięku, obrazu i danych, oraz
komputerów, serwerów i sprzętu komputerowego peryferyjnego w tym drukarek i ploterów, pamięci masowych, rejestratorów danych, usługowe opracowywanie kodów dostępu, kodów dywersyfikacji, algorytmów, procedur postępowania standardowego i programów komputerowych dla
potrzeb telekomunikacji i przetwarzania danych na zlecenie
osób trzecich, usługi koncesjonowanego specjalistycznego
kodowania antypirackiego urządzeń telekomunikacyjnych
i teletransmisyjnych, usługi koncesjonowanego specjalistycznego rozkodowywania i przekodowywania urządzeń
telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych, usługi projektowania i budowy telekomunikacyjnej aparatury elektronicznej łączeniowej, kontrolno-pomiarowej i naukowo-badawczej dla potrzeb osób trzecich oraz dla potrzeb obronności
kraju i służb publicznych.
480598
(220) 2017 12 28
PRIME VISIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) PRIME VISIO POLSKA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.03.23
(510), (511) 9 soczewki okularowe, soczewki kontaktowe,
oprawki okularowe, okulary przeciwsłoneczne, sportowe,
ochronne, szkło optyczne, szkła okularowe, szkła kontaktowe, akcesoria do pielęgnacji soczewek, szkieł i okularów,
35 prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, usługi w zakresie handlu detalicznego, hurtowego
oraz za pomocą Internetu w zakresie towarów: soczewki
okularowe, soczewki kontaktowe, oprawki okularowe, okulary: przeciwsłoneczne, sportowe, ochronne, szkło optyczne,
szkła okularowe, szkła kontaktowe, akcesoria do pielęgnacji
soczewek, szkieł i okularów, usługi w zakresie prowadzenia
agencji importowo-eksportowej, 40 nakładanie cienkich
powłok foliowych na elementy optyczne, obróbka komponentów optycznych w celu zmiany właściwości optycznych,
obróbka soczewek w celu zmiany właściwości optycznych,
obróbka szkła w celu zmiany właściwości optycznych, powlekanie soczewek optycznych, przetwarzanie soczewek
optycznych w celu spełnienia indywidualnych wymagań,
szlifowanie i polerowanie szkła do okularów, szlifowanie soczewek, szlifowanie soczewek optycznych, szlifowanie szkła
optycznego, usługi szlifierstwa optycznego, wytwarzanie
soczewek okularowych na zamówienie.
480790
(220) 2018 01 04
NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VIFORTE
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
leki, witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów medycznych, mineralne wody do celów medycznych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów
(210)
(731)
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medycznych, substancje dietetyczne do celów medycznych,
preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
napary medyczne, herbatki medyczne, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, materiały do leczenia zębów,
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone
dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, chemiczne środki antykoncepcyjne, błonnik pokarmowy, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych,
tabletki zmniejszające apetyt, lecznicze oleje, lecznicze napoje, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, mineralne
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy
diety dla zwierząt, suplementy diety zawierające: alginiany,
białko, drożdże, glukozę, lecytynę, mleczko pszczele, propolis,
siemię lniane, środki przeczyszczające, syropy do użytku farmaceutycznego, środki uspokajające, preparaty witaminowe,
preparaty medyczne na porost włosów, kosmetyki do celów
medycznych, kremy do celów medycznych, emulsje do celów medycznych, płyny do celów medycznych, żele i oliwki
do skóry do celów medycznych, maseczki do twarzy do celów
medycznych, maseczki do peelingu do celów medycznych,
pudry po kąpieli do celów medycznych, pudry higieniczne
do celów medycznych, mydła toaletowe do celów medycznych, mydła dezodoryzujące do celów medycznych, środki
do kąpieli i pod prysznic (sole, pianki, oliwki, żele) do celów
medycznych, środki przeciw poceniu do celów medycznych,
środki do higieny intymnej do celów medycznych, preparaty
dla skóry trądzikowej i alergicznej do celów medycznych.
480869
(220) 2018 01 05
PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ
BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ
BIO-GEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów
(540) REWITAL
(510), (511) 1 preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie,
stymulatory wzrostu i plonowania roślin, środki agrochemiczne w postaci preparatów mikrobiologicznych służących
do użyźniania gleby, mikroorganizmy oraz preparaty zawierające mikroorganizmy, inne niż do celów medycznych, służące do utylizacji odpadów stałych i płynnych.
(210)
(731)

(210) 480882
(220) 2018 01 07
(731) CD FARMA CYFRA SPÓŁKA JAWNA, Nowy Sącz
(540) Prosperm
(510), (511) 1 surowce naturalne, 5 suplementy diety i leki.
480961
(220) 2018 01 10
FANTASYEXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) IZAKO BOARS
(210)
(731)

9

(531) 03.04.18, 03.04.20, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, kapelusze, 38 wszelkiego rodzaju elektroniczne
i komputerowe przesyłanie, dostarczanie i udostępnianie informacji, usługi poczty elektronicznej, światłowodowe przesyłanie danych i informacji, satelitarne przesyłanie danych
i informacji, informacja w zakresie przesyłu danych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania danych, zlecenia przywoławcze, usługi agencji informacyjnych oraz prasowych, udostępnianie i dostarczanie informacji z wykorzystaniem usług
elektronicznych, udostępnianie linii czatów, czatroomów
i forów elektronicznych w Internecie, elektroniczna wymiana wiadomości za pomocą czatów, pokojów czatów i forów
internetowych, platformy internetowej, przekazywanie informacji różnego rodzaju na adresy internetowe (Web-Messaging), komputerowa transmisja wiadomości i obrazów,
usługi przesyłania danych, dźwięków i obrazów, transmisja
danych przez Internet, telekomunikacja za pomocą platform
i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do portali w Internecie, 41 działalność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez i zajęć sportowych,
rekreacyjnych, rozrywkowych, naukowych i kulturalnych,
usługi w zakresie organizowania i prowadzenia imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, organizowanie obozów sportowych, organizowanie zawodów
sportowych, nauczanie, organizacja szkoleń, organizowanie
i prowadzenie szkoleń i kursów sportowych, prowadzenie
klubów sportowych, usługi mające na celu rekreację w klubach odnowy fizycznej, usługi instruktorów sportu, obsługa
urządzeń sportowych, wynajem obiektów sportowych, wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, usługi
hazardowe on-line, zapewnianie dostępu do gier i turniejów
on-line, prowadzenie portalu internetowego w zakresie udostępniania gier, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji,
gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej,
udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy
mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet, informacja
o powyższych usługach, 42 programowanie komputerów,
projektowanie oprogramowania, analizy systemów komputerowych, doradztwo komputerowe, odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, obsługa i serwisowanie
w zakresie oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania, wypożyczanie komputerów i automatów
elektronicznych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego oraz oprogramowania do automatów.
480966
(220) 2018 01 10
SILCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gorzów Wielkopolski
(540) Color it! PREMIUM
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.01.01, 24.17.01, 24.17.04, 27.05.01
(510), (511) 3 żele hybrydowe UV i LED do stylizacji paznokci.
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480973
(220) 2018 01 10
RETTIG HEATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) CLEVERFIT PURMO

(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.05, 26.04.02, 26.04.09, 26.11.03, 26.11.13,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 kolanka do rur metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, złączki rur metalowe, 11 aparatura
i instalacje chłodnicze, instalacje i urządzenia do chłodzenia,
rury kotłowe centralnego ogrzewania, rury będące częściami instalacji sanitarnych, wężownice [części instalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych], instalacje i aparatura sanitarna, instalacje do dystrybucji wody, instalacje
do zaopatrywania w wodę, instalacje do schładzania wody,
instalacje centralnego ogrzewania na wodę gorącą, wodociągowe instalacje, 17 przewody giętkie niemetalowe, osłony
niemetalowe do rur, niemetalowe złączki rur.
480974
(220) 2018 01 10
IP BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Cin&Cin Lubię tak
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)

Nr ZT15/2018

rury kotłowe centralnego ogrzewania, rury będące częściami instalacji sanitarnych, wężownice [części instalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych], instalacje i aparatura sanitarna, instalacje do dystrybucji wody, instalacje
do zaopatrywania w wodę, instalacje do schładzania wody,
instalacje centralnego ogrzewania na wodę gorącą, wodociągowe instalacje, 17 przewody giętkie niemetalowe, osłony
niemetalowe do rur, niemetalowe złączki rur.
480989
(220) 2018 01 10
P.P.U.H. WOSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Odolanów
(540) Woseba Mocca Fix Gold
(510), (511) 30 kawa, jej przetwory, namiastki kawy, produkty na bazie kawy, kawa rozpuszczalna, kawa zbożowa,
35 reklama i marketing, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, pokazy towarów, badania rynkowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne w Internecie, informacja o działalności gospodarczej i informacja
handlowa, informacja marketingowa, promocja sprzedaży,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, usługi w zakresie handlu
i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi importowo-eksportowe, 41 organizacja konkursów.
(210)
(731)

481008
(220) 2018 01 11
SZYDŁAK BOGDAN VITA FORTE, PRESTIGE PHARM,
Mikołów
(540) PRESTIGE PHARM
(210)
(731)

480976
(220) 2018 01 10
IP BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Dorato Szykuj Korki
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210)
(731)

480977
(220) 2018 01 10
RETTIG HEATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) CLEVERFIT

(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.05, 26.04.02, 26.04.09, 01.15.17, 12.03.01,
12.03.11, 13.03.01, 13.03.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 kolanka do rur metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, złączki rur metalowe, 11 aparatura
i instalacje chłodnicze, instalacje i urządzenia do chłodzenia,

(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa handlowego na rzecz
firm krajowych i zagranicznych w obrocie towarami farmaceutycznymi i sprzętem medycznym, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw] w zakresie obrotu towarami farmaceutycznymi i sprzętem medycznym, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich w zakresie
obrotu towarami farmaceutycznymi i sprzętem medycznym, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich
w zakresie obrotu towarami farmaceutycznymi i sprzętem
medycznym, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą w zakresie obrotu towarami farmaceutycznymi
i sprzętem medycznym.
(210) 481337
(220) 2018 01 19
(731) OSĘKA MACIEJ 4EYEZ, Duchnów
(540) OFTALABS
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, środki czyszczące oraz toaletowe, a w szczególności:
dezodoranty osobiste, środki sanitarne będące środkami toaletowymi, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, ma-
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teriały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy, produkty farmaceutyczne
i inne środki do celów leczniczych, a w szczególności: środki
sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, dezodoranty inne niż osobiste, papierosy bez tytoniu do celów
leczniczych, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn,
oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, aparaturę, instrumenty i artykuły
medyczne, i w szczególności: specjalne meble do celów medycznych, niektóre gumowe artykuły higieny, bandaże ortopedyczne, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
usługi świadczone przez osoby lub instytucje, których celem
jest przede wszystkim: pomoc w prowadzeniu lub zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub pomoc w zarządzaniu w zakresie działalności gospodarczej lub handlowej
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych, reklama
połączone z innymi usługami, takimi jak pożyczki bankowe
lub reklama radiowa, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i badanie usług, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu
i oprogramowania, usługi prawne, usługi świadczone przez
pojedyncze osoby lub zbiorowo, odnoszące się do teoretycznych i praktycznych stron złożonej działalności, w klasie
tej ujęte są usługi świadczone przez przedstawicieli takich
zawodów jak chemicy, fizycy, inżynierowie, specjaliści komputerowi, prawnicy lub podobne, a w szczególności: usługi
inżynierskie w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu naukowym i technologicznym, badania naukowe w dziedzinie medycyny, 44 usługi medyczne,
usługi weterynaryjne, higiena i troska o urodę istot ludzkich
lub zwierząt, usługi dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
opieka medyczna, usługi higieniczne i kosmetyczne dla ludzi
i zwierząt świadczone przez pojedyncze osoby lub placówki,
usługi na polu rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, a w szczególności: analizy medyczne związane z leczeniem osób (takie jak prześwietlenia rentgenowskie oraz pobierania próbek
krwi, sztuczne zapładnianie, porady aptekarskie, hodowla
zwierząt, usługi związane z uprawą roślin takie jak ogrodnictwo, usługi związane z kompozycjami roślinnymi (takie jak
kompozycje kwiatowe, a także projektowanie ogrodów).
481368
(220) 2018 01 22
SYSTEM-DROB P. I W. ŁOSIOWSCY, B. ROJOWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Lubomierz
(540) SYSTEM DROB

(210)
(731)
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481548
(220) 2018 01 24
POLSKA GRUPA TEKSTYLNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) POLSKA GRUPA TEKSTYLNA
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 24 tkaniny, dzianiny, tekstylia nie zawarte w innych klasach, tekstylia dekoracyjne, materiały tekstylne nietkane, ręczniki tekstylne, serwetki i serwety tekstylne, bielizna
pościelowa, bielizna stołowa, bielizna stołowa nie papierowa, ręczniki, ręczniki bhp, ręczniki plażowe, chusteczki materiałowe, rękawice do gospodarstwa domowego, kołdry,
poduszki, obrusy, tkaniny dekoracyjne, pokrowce, koce,
narzuty, tekstylia kuchenne, 35 usługi w zakresie sprzedaży
hurtowej i detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepu w systemie on-line za pośrednictwem sieci Internet, towarów: tkaniny, dzianiny, tekstylia nie zawarte
w innych klasach, tekstylia dekoracyjne, materiały tekstylne
nietkane, ręczniki tekstylne, serwetki i serwety tekstylne, bielizna pościelowa, bielizna stołowa, bielizna stołowa nie papierowa, ręczniki, ręczniki bhp, ręczniki plażowe, chusteczki
materiałowe, rękawice do gospodarstwa domowego, kołdry,
poduszki, obrusy, tkaniny dekoracyjne, pokrowce, koce, narzuty, tekstylia kuchenne, wyroby perfumeryjne, produkty
kosmetyczne, środki do pielęgnacji ciała, włosów i jamy ustnej, środki myjące, toaletowe, środki sanitarne, chusteczki
kosmetyczne, dywaniki łazienkowe, produkty chemiczne,
produkty przemysłowe, usługi reklamowe.
481570
(220) 2018 01 25
FUNDACJA ROZWOJU I INTEGRACJI MULTIINTEGRA,
Tychy
(540) Sportlandia
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły
sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 41 edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
(210)
(731)

481617
(220) 2018 01 26
TREPIŃSKI BARTOSZ FULLFRAME BARTOSZ TREPIŃSKI,
Wejherowo
(540) Fullframe
(510), (511) 41 usługi w zakresie fotografii ślubnej.
(210)
(731)

(210) 481644
(220) 2018 01 26
(731) FUTERA ANNA DIATTA, Warszawa
(540) Diatta CATERING DIETETYCZNY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.02.03, 26.01.01
(510), (511) 29 bekon, drób, mięso, przetwory z mięsa, kiełbasy, kaszanki, szynki, konserwy mięsne i z warzywami, flaki,
potrawy z mięsa, ryby mrożone, puszkowane, potrawy z ryb,
sałatki, owoce morza, tłuszcze jadalne, 35 zgrupowanie towarów pozwalające nabywcy wygodnie je wybierać i kupować w punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej towarami
branży spożywczej.

(531) 02.03.23, 05.03.20, 09.05.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 usługi kateringowe, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, żłobki dla
dzieci.
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481669
(220) 2018 02 09
KUCHA-KIEDEL AGNIESZKA GABINET KOSMETOLOGII
ZA LUSTREM, Legnica
(540) ZA LUSTREM
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 44 aromaterapia, chirurgia plastyczna, depilacja
woskiem, fizjoterapia, fryzjerstwo, implantacja (wszczepianie)
włosów, łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie tureckie, manicure, masaż, opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii, przekłuwanie
ciała, salony piękności, usługi sanatoriów, sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, tatuowanie, usługi
banków krwi, usługi dentystyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne,
usługi optyczne, usługi ortodontyczne, usługi psychologów,
usługi saun, usługi solariów, usługi w zakresie akwakultury,
usługi wizażystów, wypożyczanie sprzętu medycznego.
481720
(220) 2018 01 30
BRUK - BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza
(540) TERCET
(510), (511) 19 kostka brukowa, płyty betonowe w tym
chodnikowe i tarasowe, wyroby betonowe.
(210)
(731)

481722
(220) 2018 01 30
INNECT FEE COMPASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) feeCOMPASS
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje komputerowe,
oprogramowanie i aplikacje mobilne, oprogramowanie
w chmurze, oprogramowanie i aplikacje komputerowe przeznaczone do analizy ofert produktów bankowych, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online
nie do pobrania do uzyskania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze.
(210)
(731)

481740
(220) 2018 01 30
VERITAS PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) BIONAPIL
(210)
(731)

(531) 27.05.17, 29.01.11
(510), (511) 5 ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych,
kapsułki do celów farmaceutycznych, odżywcze suplementy diety, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, suplementy
diety o działaniu kosmetycznym, 35 reklama, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.
(210)
(731)

481763
(220) 2018 01 30
MINIKIWI FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chobienice
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(540) MINI KIWI Farm ENJOY & TASTE MINI KIWI

(531)

27.05.05, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.17, 29.01.12, 26.01.03,
26.01.18, 26.01.19, 05.07.09, 05.07.22
(510), (511) 29 galaretki, dżemy, kompoty, owoce suszone,
owoce gotowane, 31 owoce kiwi, świeże, agrest świeży, maliny świeże, jeżyny świeże, borówki świeże, truskawki świeże.
481765
(220) 2018 01 30
ING corporation, spol. s r.o.,
Frýdlant nad Ostravicí, CZ
(540) SENSOFEET
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 01.15.24, 29.01.11
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do projektowania i modelowania wkładek ortopedycznych, 10 wkładki
z podparciem łuku stopy do obuwia, wkładki do obuwia
do użytku ortopedycznego, wkładki do butów wyprofilowane [ortopedyczne], 40 produkcja na zamówienie wkładek ortopedycznych, przeróbki wkładek do obuwia, kształtowanie
wkładek ortopedycznych.
481796
(220) 2018 01 31
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) BURGUSIE
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa.

(210)
(731)

(210) 481803
(220) 2018 01 31
(731) BIEŃKOWSKI DAWID MIND SHOWER, Radwanice
(540) Mind Shower
(510), (511) 35 zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo
biznesowe, badania biznesowe, statystyczne badania biznesowe, analizy biznesowe rynków, outsourcing [doradztwo
biznesowe], usługi doradztwa biznesowego, biznesowe
usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie analizy biznesowej,
doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo
biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usług outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej, usługi doradcze
w zakresie analizy biznesowej, usługi doradztwa w zakresie
zarządzania biznesowego, doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, usługi zarządzania biznesowego
w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego,
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w tym przez Internet, pomoc, usługi doradcze i konsultacje
w zakresie analizy biznesowej, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, usługi konsultacyjne w zakresie planowania
biznesowego oraz ciągłości działania, 41 coaching w zakresie
życia osobistego [life coaching], doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, szkolenia
biznesowe, usługi edukacji biznesowej, publikowanie podręczników dotyczących zarządzania biznesowego, szkolenie
biznesowe prowadzone za pomocą gry, usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, szkolenie biznesowe zapewniane za pomocą struktury symulacyjnej, zapewnianie
kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego,
usługi edukacyjne wspomagane komputerowo w dziedzinie
zarządzania biznesowego, organizowanie festiwali związanych z muzyką jazzową, produkcja muzyczna, organizowanie festiwali, usługi festiwali muzycznych, organizowanie
festiwali w celach szkoleniowych, organizowanie festiwali
do celów edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach
edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie festiwali do celów rozrywkowych.
(210) 481825
(220) 2018 02 01
(731) SZELĄG MATEUSZ, Warszawa
(540) FRIGOMATEO INTERNATIONAL SPEDITION

(531) 09.01.10, 18.01.07, 18.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, marketing, telemarketing, public relations, agencje public relations, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek,
druków, prospektów, broszur, kolportaż próbek, rozlepianie
plakatów reklamowych, reklama, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamy
telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla prowadzenia
biur, obsługa administracyjna firm na zlecenie, sekretarskie
usługi, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe],
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, administrowanie programami lojalności konsumenta,
powielanie dokumentów, fotokopiowanie, maszynopisanie, wynajem fotokopiarek, transkrypcja formy wiadomości
i komunikatów, importowo-eksportowe agencje, usługi
impresariów w działalności artystycznej, usługi modelingu
do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizacja poka-
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zów mody w celach promocyjnych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, pokazy towarów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], fakturowanie, księgowość, rachunkowość, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi podatkowe, sporządzanie wyciągów z konta, agencje informacji
handlowej, badania biznesowe, outsourcing jako doradztwo
biznesowe, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy, usługi porównywania cen,
analizy kosztów, analizy rynkowe, usługi aukcyjne, handlowe
wyceny, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, informacja
o działalności gospodarczej, audyt gospodarczy, zarządzanie
działalnością gospodarczą która zajmuje się udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania
działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, systematyzacja
danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie
danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznym, optymalizacja stron internetowych,
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, badania rynkowe, badania
opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych
abonentów], 36 usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, usługi w zakresie załatwiania odprawy celnej, usługi
dotyczące ubezpieczenia transportów, usługi gwarancyjne,
usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi
gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, wycena finansowa,
zarządzanie finansami, informacje finansowe, usługi finansowania, informacja o ubezpieczeniach, transfer elektroniczny
środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, udzielanie
rabatów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez
wykorzystanie karty członkowskiej, factoring, szacowanie
kosztów naprawy [wycena finansowa], 39 transport, logistyka transportu, spedycja, usługi transportowe autobusowe,
transport powietrzny, transport łodziami, transport morski,
transport rzeczny, transport statkami, przewóz samochodami ciężarowymi, przewóz samochodami chłodniami, usługi
kierowców, dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów
[zaopatrzenie], pakowanie towarów, pakowanie prezentów,
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
przewożenie ładunków, składowanie towarów, rozładunek
towarów, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie kontenerów magazynowych, dystrybucja wody, transport mebli,
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fracht, fracht [przewóz towarów], pośrednictwo frachtowe,
holowanie, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, pilotowanie, usługi nawigacji transportowej, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów
podróży, informacja o składowaniu, informacja o transporcie,
rezerwacja transportu, wypożyczanie pojazdów, wypożyczenie samochodów, wypożyczanie samochodów chłodni,
wypożyczanie wagonów towarowych.
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(540) POZŁACANY WARKOCZ ŚPIEWNIK ŚLĄSKI
KATARZYNY GÄRTNER

481832
(220) 2018 02 01
TOP WINA ŚWIATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kołobrzeg
(540) top wina świata GRZANIEC KOŁOBRZESKI PRODUKT
POLSKI WINO KORZENNE

(210)
(731)

(531)

02.09.12, 05.05.19, 05.05.22, 16.01.16, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.14, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 kompozycje muzyczne (usługi), nagrywanie
filmów na taśmach video, filmowanie, produkcja filmowa
na taśmach video, przedstawienia teatralne, realizacja spektakli, spektakle na żywo.
481876
(220) 2018 02 02
PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce
(540) PUPIL CARE

(210)
(731)

(531)

05.07.10, 09.01.10, 24.03.01, 24.03.14, 20.05.05, 07.01.16,
25.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe na bazie czerwonego wina (grzane wino)
z dodatkiem przypraw korzennych w pojemnikach o poj.
od 1l do 5l.
481835
(220) 2018 02 01
SEMPRE FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) MARMARE
(510), (511) 2 farby, farby bakteriobójcze, impregnaty
do drewna, farby podkładowe, farby wypełniające, farby
nawierzchniowe, farby antykorozyjne, farby w aerozolu, farby emulsyjne, farby proszkowe, lakiery, lakierobejce, emalie,
pigmenty do farb, rozcieńczalniki do farb i lakierów, spoiwa do farb, utrwalacze do lakierów, zagęszczacze do farb,
preparaty zabezpieczające do metali, środki gruntujące dla
budownictwa, 19 tynki syntetyczne i mineralne, środki gruntujące pod tynki, mozaikowe masy tynkarskie, zaprawy budowlane, zaprawy klejowo - szpachlowe.
(210)
(731)

(210)
(731)

481848
(220) 2018 02 01
MAZUR KAZIMIERZ, Sominy

(531) 03.01.08, 03.01.06, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty weterynaryjne, 31 artykuły spożywcze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, napoje dla zwierząt,
herbaty dla psów i kotów, ciastka, przekąski, przegryzki dla
psów i kotów, mleko dla kotów.
481878
(220) 2018 02 02
PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce
(540) PUPIL LONG LIFE
(210)
(731)

(531) 03.01.06, 03.01.08, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty weterynaryjne, 31 artykuły spożywcze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, napoje dla zwierząt,
herbaty dla psów i kotów, ciastka, przekąski, przegryzki dla
psów i kotów, mleko dla kotów.
(210)
(731)

481879
(220) 2018 02 02
PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce
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(540) PUPIL LONG LIFE HEALTHY PROTECTION

(531) 03.01.06, 03.01.08, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty weterynaryjne, 31 artykuły spożywcze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, napoje dla zwierząt,
herbaty dla psów i kotów, ciastka, przekąski, przegryzki dla
psów i kotów, mleko dla kotów.
481885
(220) 2018 02 02
KAPRYKOWSKA ELŻBIETA ZOO-RAJ PACZKOWANIE
ZIÓŁ, KARMY DLA RYBEK I ZWIERZĄT
EGZOTYCZNYCH, Luboń
(540) ZOO-RAJ KAPRYKOWSCY
(510), (511) 30 przyprawy, 31 pokarm dla ryb, ptaków i zwierząt, ziarna zbóż, nasiona.
(210)
(731)

481906
(220) 2018 02 02
XL-TAPE-INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) 330 30% WYDAJNIEJSZY 30% OSZCZĘDNOŚCI
30 LAT GWARANCJI*
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(540) Sensointima

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt,
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe.
481977
(220) 2018 02 05
ASTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) aste
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 6 kratki malarskie metalowe, kije teleskopowe
metalowe jako części do pędzli i wałków malarskich używanych przez malarzy pokojowych, uchwyty metalowe do wałków malarskich używanych przez malarzy pokojowych, 8 narzędzia i przyrządy sterowane ręcznie budowlane i malarskie,
mieszadła, szpachle, skrobaki, rajberki, pace, kielnie, oklejarki
do taśm pakowych, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów przeznaczone dla budownictwa, pędzle używane
przez malarzy pokojowych, wałki do malowania, uchwyty
do wałków do malowania stosowane przez malarzy pokojowych, rolki do malowania ścian dla budownictwa oraz części do nich, wzorniki do malowania ścian dla budownictwa
oraz części do nich, szczotki malarskie stosowane w budownictwie, taśmy pakowne, kuwety malarskie plastikowe dla
budownictwa, zestawy wałków do malowania dla budownictwa, kije teleskopowe jako części do pędzli i wałków malarskich używanych przez malarzy pokojowych, 17 kurtyny
przeciw kurzowe z folii, folie z tworzyw sztucznych ochronne przeznaczone do zabezpieczania powierzchni, inne niż
do pakowania, folie z tworzyw sztucznych przeznaczone dla
budownictwa, malarskie, uszczelki do okien, taśmy samoprzylepne inne niż do użytku biurowego, taśmy akustyczne,
taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe.
(210)
(731)

481960
(220) 2018 02 05
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(531) 26.11.03, 26.04.01, 26.04.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, przekształcania, gromadzenia, regulacji energii elektrycznej i sterowania nią, przewody, anteny, złącza
kablowe, instalacje elektroniczne, opaski kablowe do podtrzymywania kabli i instalacji elektrycznych, urządzenia
i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, do ratowania życia i stosowania w warunkach
o szczególnych wymaganiach - strefy zagrożone wybuchem, urządzenia i przyrządy do sterowania statkami, takie
jak urządzenia i przyrządy do pomiaru i przekazywania poleceń, systemy koryt kablowych i siatkowych przeznaczonych
do tworzenia tras instalacyjnych w różnych warunkach eksploatacji oraz koryta grzebieniowe z tworzyw sztucznych,
do rozprowadzania kabli, przewodów i wiązek kablowych,
11 systemy koryt kablowych i siatkowych przeznaczonych
do tworzenia tras instalacyjnych w różnych warunkach eksploatacji oraz koryta grzebieniowe z tworzyw sztucznych,
do rozprowadzania instalacji przemysłowych i energetycznych, opaski kablowe do podtrzymywania instalacji przemysłowych i energetycznych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, 35 zarządzanie w zakresie zamówień w handlu,
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień
online, skomputeryzowane zamówienia towarów, usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi sprzedaży
detalicznej, usługi sprzedaży hurtowej związku z artykułami: urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, regulacji energii elektrycznej
i sterowania nią, przewody, anteny, złącza kablowe, instalacje elektroniczne, systemy koryt kablowych i siatkowych
przeznaczonych do tworzenia tras instalacyjnych w różnych
warunkach eksploatacji oraz koryta grzebieniowe z tworzyw
sztucznych, do rozprowadzania kabli, przewodów, instalacji przemysłowych i energetycznych w pomieszczeniach
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i obiektach zamkniętych, akcesoria służące do mocowania
m.in. kabli, przewodów, rur, węży, elementów identyfikacyjnych do konstrukcji różnego typu, w obudowach maszyn
i urządzeń jak również do zakuwania węży na króćcach, produkty do znakowania kabli, przewodów, rur, podzespołów,
maszyn i urządzeń, urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia
i stosowania w warunkach o szczególnych wymaganiach strefy zagrożone wybuchem.
481995
(220) 2018 02 05
WOJENKOWSKI WOJCIECH ZAKŁADY PRODUKCJI
CUKIERNICZEJ VOBRO, Brodnica
(540) Frutti di Mare

Nr ZT15/2018

(540) Cherry Passion

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 05.07.16, 09.01.10
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodycze,
czekolady, bombonierki, ciastka, cukierki, pastylki, wiśnie
w czekoladzie, wafle i wafelki, batony, chałwa, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy,
galaretki owocowe, mleczne pianki w czekoladzie, lody.
482021
(220) 2018 02 06
VEDACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Batorska
(540) Smartclip
(510), (511) 9 ekrany, klawiatury komputerowe, komputery, laptopy, modemy, monitory /programy komputerowe/,
monitory /sprzęt komputerowy/, smartfony, tablety, torby
do noszenia komputerów.
(210)
(731)

(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodycze,
czekolady, bombonierki, ciastka, cukierki, pastylki, wiśnie
w czekoladzie, wafle i wafelki, batony, chałwa, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy,
galaretki owocowe, mleczne pianki w czekoladzie, lody.
481997
(220) 2018 02 05
WOJENKOWSKI WOJCIECH ZAKŁADY PRODUKCJI
CUKIERNICZEJ VOBRO, Brodnica
(540) Vobro Frutti di Mare
(210)
(731)

(531) 09.01.10, 03.09.14, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodycze,
czekolady, bombonierki, ciastka, cukierki, pastylki, wiśnie
w czekoladzie, wafle i wafelki, batony, chałwa, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy,
galaretki owocowe, mleczne pianki w czekoladzie, lody.
(210)
(731)

482017
(220) 2018 02 05
WOJENKOWSKI WOJCIECH ZAKŁADY PRODUKCJI
CUKIERNICZEJ VOBRO, Brodnica

482022
(220) 2018 02 06
ART-ABAŻUR M.K. KROMCZYŃSCY, L. ZIELIŃSKA
SPÓŁKA JAWNA, Sady
(540) WE DRESS THE LIGHT
(510), (511) 11 elektryczne lampy, oświetlenie wystawowe,
oświetlenie ścienne, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie
sufitowe, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie elektryczne, oświetlenie nastrojowe LED, oświetlenie zewnętrzne,
oświetlenie dachowe /lampy/, wiszące oświetlenie fluorescencyjne, urządzenia sterujące oświetleniem, oświetlenie
kopułowe do mebli, oświetlenie do celów wystawowych,
oświetlenie sufitowe typu downlight, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, lustra z elektrycznym oświetleniem,
oświetlenie sceniczne dla celów rozrywkowych, oświetlenie
do montażu na ścianie, oświetlenie PLS /plazmowy system
oświetlenia/, oświetlenie typu LED zewnętrzne /ogrody,
krajobrazy/, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie kopułowe
do mebli, abażury, abażury do lamp, stelaże do abażurów,
abażury do źródeł światła, abażury do lamp stołowych,
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem.
(210)
(731)

482023
(220) 2018 02 06
ART-ABAŻUR M.K. KROMCZYŃSCY, L. ZIELIŃSKA
SPÓŁKA JAWNA, Sady
(540) UBIERAMY ŚWIATŁO
(510), (511) 11 elektryczne lampy, oświetlenie wystawowe,
oświetlenie ścienne, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie
sufitowe, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie elektryczne, oświetlenie nastrojowe LED, oświetlenie zewnętrzne,
oświetlenie dachowe/lampy/, wiszące oświetlenie fluorescencyjne, urządzenia sterujące oświetleniem, oświetlenie
kopułowe do mebli, oświetlenie do celów wystawowych,
oświetlenie sufitowe typu downlight, oświetlenie i reflek(210)
(731)
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tory oświetleniowe, lustra z elektrycznym oświetleniem,
oświetlenie sceniczne dla celów rozrywkowych, oświetlenie
do montażu na ścianie, oświetlenie PLS /plazmowy system
oświetlenia/, oświetlenie typu LED zewnętrzne /ogrody,
krajobrazy/, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie kopułowe
do mebli, abażury, abażury do lamp, stelaże do abażurów,
abażury do źródeł światła, abażury do lamp stołowych,
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem.
(210) 482067
(220) 2018 02 06
(731) MATEJCZUK TOMASZ PPHU POLMAR, Tykocin
(540) POLMAR

(531) 26.01.02, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 dysze metalowe, deflektor kominowy metalowy, nasady kominowe metalowe, 11 wyciągi kominowe, regulatory do wyciągów stosowane w ogrzewnictwie, wyciągi
wentylacyjne, 35 usługi prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej deflektorów, dysz, deflektorów
kominowych, nasad kominowych, wyciągów kominowych,
regulatorów do wyciągów kominowych, usługi prowadzenia sprzedaży w systemie tele-zakupów deflektorów, dysz,
deflektorów kominowych, nasad kominowych, wyciągów
kominowych, regulatorów do wyciągów kominowych, usługi prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem sklepów, hurtowni towarów takich jak: deflektory, dysze, deflektory kominowe, nasady kominowe, wyciągi kominowych, regulatory
do wyciągów kominowych, usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej w systemie bezpośrednim przez przedstawicieli
handlowych deflektorów, dysz, deflektorów kominowych,
nasad kominowych, wyciągów kominowych, regulatorów
do wyciągów kominowych, usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi wykonywania materiałów/
artykułów reklamowych dla klientów zewnętrznych, promocja sprzedaży towarów świadczona na rzecz osób trzecich,
prezentacja oferty handlowej w Internecie, usługi w zakresie
organizowania aukcji publicznych.
482092
(220) 2018 02 06
EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Leniwy poranek
(510), (511) 35 reklama, promocja radiowa przez Internet,
w tym na portalach internetowych, organizacja kampanii
reklamowych, usługi reklamowej agencji radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe i Internet, usługi publikowania tekstów reklamowych,
aranżacja wydarzeń w celach reklamowych, sprzedaż czasu radiowego, w tym na rzecz sponsorów, reklama w sieci komputerowej, w tym na portalach internetowych,
usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, uaktualnianie materiałów reklamowych,
wprowadzenie reklamy radiowej do sieci Internet, usługi
pośrednictwa handlowego na rzecz osób trzecich w zakresie towarów i usług za pośrednictwem sieci łączności
radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych, poszukiwanie informacji w zbiorach komputerowych na rzecz osób
(210)
(731)
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trzecich, wypożyczanie czasu i powierzchni reklamowej
w mediach komunikacji publicznej, wypożyczanie materiałów reklamowych, subskrypcja programów radiowych,
badania percepcji programów radiowych i telewizyjnych
oraz analiz wyników, promocje i pośrednictwo sprzedaży
wymienionych towarów i usług, projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych i w sieci
Internet, w tym na portalach internetowych, wykorzystanie
znaku firmowego zleceniodawcy w jego reklamie, promocji i działaniach marketingowych promujących jego usługi
lub produkty w związku z wizerunkiem czy prestiżem firmy,
38 emisja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji i wiadomości, transmisja dźwięku i informacji, w tym programów i audycji radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe,
w tym on-line i off-line, przez Internet, usługi nadawania
radiowych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie
mediów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie wybranych audycji i informacji, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń
do odbioru i nadawania sygnału radiowego, odbiorników
radiowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, usługi łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje
programów radiowych i telewizyjnych, usługi portali internetowych i stron fanpage w serwisach społecznościowych
obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu
informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja programów,
monitorowanie radiowych mediów elektronicznych, dostarczanie informacji multimedialnej na życzenie, aranżacja
i leasing czasu dostępu do baz komputerowych, 41 usługi w zakresie produkcji i montażu programów radiowych
i telewizyjnych, w tym audycji radiowych i telewizyjnych,
usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem Internetu, informacja o imprezach, dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze
rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym,
organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, organizacja
czasu wolnego poprzez organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym,
prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach,
imprezach rozrywkowych, kulturalnych, obsługa imprez
okolicznościowych, usługi reporterskie, usługi studia nagrań, udostępnienie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi produkcji
radiowej w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki oraz
działalności sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem
Internetu, drogą telefonii komórkowej, on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, planowanie, aranżacja, produkcja
i montaż wszelkiego rodzaju dla radia, on-line i na zlecenie,
oraz dla wszelkiego typu mediów, produkcja, powielanie,
prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie
on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tematycznych na falach radiowych i w Internecie, elektroniczne
publikacje w tym publikacje dźwięku, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z bazy danych lub z Internetu, dostarczanie informacji dotyczących programów
radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizowanie
i prowadzenie gier i konkursów, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów muzycznych, organizowanie
i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów edukacyjnych,
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organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadzenie turniejów sportowych i rekreacyjnych,
organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie
i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyjnych,
organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie
i prowadzenie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo,
koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi w zakresie
opracowywania reportażu, reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, usługi reporterskie, organizowanie i produkcja pokazów i widowisk artystycznych, produkcja programów radiowych o charakterze
biznesowym, tworzenie serwisów informacyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych
i rozrywkowych, udostępnianie publikacji poprzez sieć internetową, usługi współpracy stacji radiowych i telewizyjnych przy produkcji programów radiowych i telewizyjnych
na zlecenie.
(210) 482094
(220) 2018 02 06
(731) DO MANH CUONG, Łazy
(540) ROTA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, skarpetki, rękawiczki.
482101
(220) 2018 02 07
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) DIUREDON
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

482109
(220) 2018 02 07
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) IBUXAL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

482111
(220) 2018 02 07
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) IBUSAL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
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482135
(220) 2018 02 07
OPINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(531) 05.03.11, 05.03.13, 18.01.19, 26.04.04, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi w zakresie akwizycji i reklamy, usługi
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów z branży komputerowej, elektrycznej, elektronicznej i telefonicznej,
świadczone także przez Internet, usługi doradcze w sprawach dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie promocji sprzedaży świadczone dla osób trzecich,
usługi internetowych serwisów aukcyjnych, usługi internetowych porównywarek cenowych polegające na sporządzaniu i dostarczaniu odbiorcom za pośrednictwem Internetu
informacji handlowych w postaci zestawień porównujących
ceny towarów i usług oferowanych przez różne podmioty
w obrocie, w tym również ceny towarów i usług oferowanych przez Internet, marketing imprez i wydarzeń, marketing
internetowy, marketing dotyczący promocji, organizacja
konkursów w celach reklamowych, organizacja i przeprowadzenie wydarzeń marketingowych, organizacja i przeprowadzenie imprez reklamowych, organizowanie imprez w celach
handlowych i reklamowych, planowanie strategii marketingowych, pomoc w zakresie prowadzenia działalności dotycząca wizerunku firmy, prezentowanie towarów w mediach
w celach sprzedaży detalicznej, promowanie działalności
gospodarczej, reklama on line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży,
usługi porównywania cen, usługi w zakresie promocji, 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie
konkursów, organizowanie loterii, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie balów, administrowanie
loteriami na rzecz osób trzecich, konkursy przez telefon, losowanie nagród, organizacja i prowadzenie gali, organizowanie balów, organizowanie konferencji w biznesie, szkolenia
w dziedzinie biznesu.
482208
(220) 2018 02 09
DOBRY HOTEL MIĘCZKOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sopot
(540) DobryHotel
(210)
(731)
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, zarządzanie biznesowe restauracjami, 41 usługi w zakresie szkoleń i rekreacji,
43 usługi hotelowe, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego
w hotelach.
482209
(220) 2018 02 09
DOBRY HOTEL MIĘCZKOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sopot
(540) DobryHotel
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, zarządzanie biznesowe restauracjami, 41 usługi w zakresie szkoleń i rekreacji,
43 usługi hotelowe, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego
w hotelach.
482210
(220) 2018 02 09
DOBRY HOTEL MIĘCZKOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sopot
(540) DH

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, zarządzanie biznesowe restauracjami, 41 usługi w zakresie szkoleń i rekreacji,
43 usługi hotelowe, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego
w hotelach.
(210) 482226
(220) 2018 02 09
(731) KAJ ALAIN BIZNES, FINANSE I STRATEGIA, Warszawa
(540) inventage

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 35 analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania rynkowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, outsourcing [doradztwo biznesowe], negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi w zakresie oceny kosztów, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, biznesowe oceny i wyceny w sprawach han-
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dlowych, doradztwo biznesowe, doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo podatkowe [rachunkowość], doradztwo w dziedzinie zarządzania
ryzykiem w przedsiębiorstwie, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane z niewypłacalnością, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo
w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo związane
z przetwarzaniem danych, doradztwo związane z audytem,
księgowość i prowadzenie ksiąg, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, planowanie działalności gospodarczej,
planowanie podatkowe [rachunkowość], prognozy i analizy ekonomiczne, przygotowywanie zeznań podatkowych
i doradztwo podatkowe, przygotowywanie sprawozdań
finansowych i analiz dla przedsiębiorstw, przeprowadzanie
wycen przedsiębiorstw, rachunkowość, księgowość i audyt,
rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, strategiczna
analiza biznesowa, specjalistyczne wyceny i raporty w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej, 36 analizy
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], zarządzanie finansami, analizy finansowo-ekonomiczne, analizy w zakresie inwestycji, badania finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem,
doradztwo finansowe, doradztwo i analiza finansowa, doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], doradztwo
w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacja finansowa,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, ocena
i wycena podatkowa, oceny i wyceny finansowe, planowanie
i zarządzanie finansowe, planowanie podatkowe [nie księgowe], pozyskiwanie inwestycji finansowych, pozyskiwanie
kapitału finansowego, profesjonalne usługi konsultacyjne
dotyczące finansów, prognozy finansowe, sporządzanie oraz
analiza raportów finansowych, usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami
finansowymi, usługi doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem [finansowym], usługi doradcze w zakresie planowania
finansowego, usługi doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego, usługi finansowe, pieniężne i bankowe,
usługi inwestycyjne, usługi podatkowe i celne, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie planowania finansowego, usługi w zakresie wycen,
zarządzanie finansami, zarządzanie aktywami, zarządzanie
inwestycjami, zarządzanie kapitałem, zarządzanie majątkiem,
zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie ryzykiem cenowym, zarządzanie ryzykiem finansowym, zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, zarządzanie ryzykiem związanym
z wysokością stóp procentowych, 45 badania prawne, usługi
arbitrażowe, usługi monitorowania prawnego, doradztwo
prawne, usługi prawne.
482291
(220) 2018 02 12
TOYS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Częstochowa
(540) Lulunia Twoje pierwsze dziecko!

(210)
(731)
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(531) 01.15.11, 02.05.06, 02.05.17, 02.05.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna
osobista, buty, daszki do czapek, getry, krawaty, odzież
gimnastyczna, piżamy, podkoszulki, stroje na maskaradę,
T-shirty, śliniaki niepapierowe, wyprawki dziecięce [odzież],
28 automaty do gry, balony, gry, gry automatyczne, gry
polegające na budowaniu, gry planszowe, gry przenośne
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie,
urządzenia do gier, karty do gry, klocki do zabawy, lalki, latawce, maski zabawkowe, zabawki wypchane, piłki do gier,
pojazdy [zabawki], pojazdy sterowane radiowo [zabawki],
układanki [puzzle], zabawki, zabawki edukacyjne, choinki
z materiałów syntetycznych, ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], stojaki
do choinek, przyrządy gimnastyczne, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, ochraniacze [części strojów sportowych],
35 agencje importowo-eksportowe, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary
w sklepie i hurtowni z zabawkami, grami, ozdobami choinkowymi, choinkami, artykułami sportowymi i gimnastycznymi, odzieżą, ubraniami, obuwiem i nakryciami głowy,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży zabawek,
gier, ozdób choinkowych, choinek, artykułów sportowych
i gimnastycznych, odzieży, ubrań, obuwia i nakryć głowy.

(540) Pan Lager WARZONE NA ZIEMIACH
NAMYSŁOWSKICH PIWO REGIONALNE. 1321 JASNE
PEŁNE P. Lager

482294
(220) 2018 02 12
REBEL A. UNIEŻYCKA I J. KRZEMIŃSKA SPÓŁKA
JAWNA, Pruszków
(540) R REBEL

(210) 482356
(220) 2018 02 14
(731) MasterPay LLC, Buffalo, US
(540) showup.tv
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, badania biznesowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, poszukiwania w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechnianie reklam, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi handlu detalicznego online
w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania,
usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, impresariat w działalności artystycznej, usługi marketingowe, 38 fora [pokoje rozmów]
dla serwisów społecznościowych, przesyłanie wiadomości,
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów
internetowych online, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń
[usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu
do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, komunikacja za pośrednictwem sieci
światłowodowych, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 41 dostarczanie
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, kultura fizyczna, nocne kluby, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów piękności, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, rezerwowanie miejsc
na pokazy, udostępnianie filmów online nie do pobrania,

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 sprzęt audio, głośniki audio, kable audio, odtwarzacze audio, wzmacniacze audio, 35 usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym.
482324
(220) 2018 02 13
BROWAR SADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sady
(540) browar tey
(510), (511) 32 piwo.

(210)
(731)

(210)
(731)

482340
(220) 2018 02 13
BROWAR NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów

(531)

02.01.01, 02.01.04, 02.01.18, 02.01.23, 19.01.06, 19.01.07,
11.03.03, 24.17.01, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.15, 27.07.01,
26.11.02
(510), (511) 32 piwo, drinki na bazie piwa, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje odalkoholizowane,
preparaty do produkcji napojów.
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udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi artystów estradowych, usługi gier oferowane
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów
reklamowych, wypożyczanie kamer wideo, wystawianie
spektakli na żywo, organizowanie konkursów, organizowanie widowisk (impresariat), 42 platforma jako usługa [PaaS],
przechowywanie danych elektronicznych, wynajmowanie
serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 45 usługi serwisów społecznościowych online,
usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, licencjonowanie własności intelektualnej.
482367
(220) 2018 02 14
JAŹWIECKI MIKOŁAJ, KEMPSKI MARCIN I LIKE PHOTO
GROUP SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) I LIKE PIZZA

(210)
(731)
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(540) BONUS PARK HANDLOWY

(531) 19.01.03, 19.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, środki sanitarne dla celów medycznych,
suplementy diety dla ludzi, 35 reklama, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, 44 usługi medyczne, usługi farmaceutyczne,
porady aptekarskie.
(210) 482433
(220) 2018 02 16
(731) FUNDACJA NIEBIESKIE SERCE, Katowice
(540) FUNDACJA NIEBIESKIE SERCE

(531) 08.07.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje oferujące dania
na wynos, usługi kateringowe, usługi kateringowe w zakresie
bufetów firmowych, usługi barów i restauracji.
482394
(220) 2018 02 14
RUN DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek
(540) IceFood.pl delikatesy świeżo mrożone
(210)
(731)

(531)

07.03.13, 07.03.20, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18,
26.04.22, 27.05.01, 29.01.14, 11.01.01, 11.01.03, 11.01.04
(510), (511) 35 usługa sprzedaży detalicznej, hurtowej
i za pośrednictwem Internetu produktów spożywczych,
w tym mrożonek.
(210)
(731)

482397
(220) 2018 02 15
K.K.A. DUDKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Ciechanów

(531) 02.09.01, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne, meble
do celów medycznych, 16 papier karton i wyroby z tych
materiałów nie ujęte w innych klasach: druki akcydensowe,
kalendarze, foldery, prospekty afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury,
materiały piśmienne, papeterie, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), znaczki pocztowe, długopisy,
ołówki, obwoluty papierowe na dokumenty, obwoluty papierowe na dyski kompaktowe audio-video, 21 kubki, szklanki, 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą,
administrowanie działalności gospodarczej, usługi sekretarskie, usługi badania rynku, usługi badania opinii publicznej,
prenumerata czasopism, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, produkcja filmów reklamowych,
sprzedaż dla osób trzecich suplementów diety, lekarstw, wyrobów medycznych, kosmetyków, środków żywieniowych,
usług reklamowych oraz marketingowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi
sprzedaży różnorodnych towarów przemysłowych, odzieży,
gadżetów reklamowych, dysków kompaktowych audio-video w sklepie oraz w sklepie internetowym, 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 41 nauczanie, rozrywka, organizowanie konferencji i seminariów, organizowanie wystaw
nie w celach handlowych i reklamowych, organizowanie
imprez sportowych oraz koncertów i spektakli, usługi związane z produkcją programów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów innych niż reklamowe, telewizyjne programy
rozrywkowe, publikowanie książek, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 44 pomoc medyczna, szpitale,
kliniki medyczne, hospicja, pomoc weterynaryjna, usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych.
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482452
(220) 2018 02 16
PURE ICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki
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(540) jeans aid.com

(531) 01.05.01, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.11
(510), (511) 37 czyszczenie odzieży, renowacja odzieży,
40 barwienie tkanin, dekatyzowanie, przeróbki odzieży, szycie odzieży na miarę.
(531) 29.01.13, 01.15.11, 26.11.03, 01.07.06
(510), (511) 30 lód, kostki lodu, bloki lodu.
(210)
(731)
(540)

482454
(220) 2018 02 16
PURE ICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki

482575
(220) 2018 02 20
NIKOL-TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) jeans aid.com

(210)
(731)

(531) 01.05.01, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 37 czyszczenie odzieży, renowacja odzieży,
40 barwienie tkanin, dekatyzowanie, przeróbki odzieży, szycie odzieży na miarę.
(531) 01.15.11, 26.11.03, 26.11.25, 01.03.10, 29.01.13
(510), (511) 30 lód, kostki lodu, bloki lodu.
(210) 482459
(220) 2018 02 16
(731) WIECZOREK PIOTR, Łódź
(540) 100% CUISINABLE DELICIOUS PROVISIONS
CHIEFS’ CHOICE

(531)

29.01.12, 27.05.01, 01.03.02, 05.03.06, 05.07.13, 03.03.01,
03.03.17, 24.17.21, 02.09.01, 24.17.02, 26.11.05
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, kafeterie [bufety], kawiarnie, restauracje, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady].
(210)
(731)

482574
(220) 2018 02 20
NIKOL-TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa

(210) 482593
(220) 2018 02 20
(310) 81395
(320) 2017 08 21
(330) KZ
(731) Citigroup Inc., New York, US
(540) CITI WELCOME WHAT’S NEXT
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie czynności biurowych, programy motywujące
i uznające pracowników w celu promowania i nagradzania
wydajności, osiągnięć, uznania i morale, promowanie sprzedaży i korzystania z produktów i usług finansowych poprzez
zarządzanie programami nagród motywacyjnych, programami lojalnościowymi oraz programami gromadzenia i wymiany punktów lojalnościowych na nagrody, promowanie
sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję nagród za korzystanie z kart kredytowych i debetowych
oraz lojalność klientów, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe,
sprawy monetarne, usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi finansowe, usługi bankowe, usługi bankowości
mobilnej, usługi w zakresie kart kredytowych i debetowych,
usługi finansowe, mianowicie usługi pożyczek komercyjnych
i dla konsumentów oraz finansowanie, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], usługi obrotu papierami wartościowymi, usługi doradztwa i w zakresie gwarantowania emisji dla
osób trzecich, zarządzanie, planowanie i doradztwo w zakresie finansów i inwestycji, usługi w zakresie bankowości
inwestycyjnej, świadczenie usług w zakresie konsultacji kredytowych oraz zapytań kredytowych, udzielanie informacji
na temat edukacji kredytowej, usługi badań dotyczących
finansów i informacje finansowe, udostępnianie elektronicznego przetwarzania transferu elektronicznego środków pieniężnych, zautomatyzowanych izb rozliczeniowych (ACH),
kart kredytowych, kart debetowych, czeków elektronicznych
i płatności elektronicznych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, świadczenie usług finansowych, mianowicie
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ułatwianie transakcji finansowych w zakresie usług płatniczych, mianowicie elektroniczne transfery środków pieniężnych, usługi dystrybucyjne w związku z ubezpieczeniami
na życie, od wypadków, od inwalidztwa i ubezpieczeniami
majątkowymi oraz umowy renty dożywotniej.
(210)
(310)
(731)
(540)

482594
(220) 2018 02 20
81394
(320) 2017 08 21
(330) KZ
Citigroup Inc., New York, US
citi Welcome what’s next

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie czynności biurowych, programy motywujące
i uznające pracowników w celu promowania i nagradzania
wydajności, osiągnięć, uznania i morale, promowanie sprzedaży i korzystania z produktów i usług finansowych poprzez
zarządzanie programami nagród motywacyjnych, programami lojalnościowymi oraz programami gromadzenia i wymiany punktów lojalnościowych na nagrody, promowanie
sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję nagród za korzystanie z kart kredytowych i debetowych
oraz lojalność klientów, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe,
sprawy monetarne, usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi finansowe, usługi bankowe, usługi bankowości
mobilnej, usługi w zakresie kart kredytowych i debetowych,
usługi finansowe, mianowicie usługi pożyczek komercyjnych
i dla konsumentów oraz finansowanie, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], usługi obrotu papierami wartościowymi, usługi doradztwa i w zakresie gwarantowania emisji dla
osób trzecich, zarządzanie, planowanie i doradztwo w zakresie finansów i inwestycji, usługi w zakresie bankowości
inwestycyjnej, świadczenie usług w zakresie konsultacji kredytowych oraz zapytań kredytowych, udzielanie informacji
na temat edukacji kredytowej, usługi badań dotyczących
finansów i informacje finansowe, udostępnianie elektronicznego przetwarzania transferu elektronicznego środków pieniężnych, zautomatyzowanych izb rozliczeniowych (ACH),
kart kredytowych, kart debetowych, czeków elektronicznych
i płatności elektronicznych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, świadczenie usług finansowych, mianowicie
ułatwianie transakcji finansowych w zakresie usług płatniczych, mianowicie elektroniczne transfery środków pieniężnych, usługi dystrybucyjne w związku z ubezpieczeniami
na życie, od wypadków, od inwalidztwa i ubezpieczeniami
majątkowymi oraz umowy renty dożywotniej.
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482604
(220) 2018 02 20
WOJCIECHOWSKI MIECZYSŁAW AMPEL GROUP,
Suchy Las
(540) AMPEL
(510), (511) 27 pokrycia ścian i sufitów, materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu,
dywany, chodniki i maty, wykładziny podłogowe, wykładziny
PCV, tapety, 35 usługi sprzedaży następujących produktów:
pokrycia ścian i sufitów, materiały do pokrywania podłóg
i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, dywany, chodniki i maty, wykładziny podłogowe, wykładziny PCV, tapety.
(210)
(731)

(210) 482606
(220) 2018 02 20
(731) PIWKO-JELONEK CELINA FACELOVE, Mnich
(540) Facelove
(510), (511) 44 usługi wizażystów, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie
makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi
doradztwa w zakresie makijażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi doradztwa online w zakresie makijażu, usługi doradztwa dotyczącego makijażu
świadczone online lub osobiście.
(210) 482612
(220) 2018 02 20
(731) GRALA BARTOSZ HOOLIGAN, Otwock
(540) LOVE
(510), (511) 32 lemoniady, soki owocowe, wody gazowane,
wody mineralne, wody stołowe, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty.
(210) 482615
(220) 2018 02 20
(731) WIELGOSZ PAWEŁ, Rudno
(540) CONCEPT EIENDOM

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, wznoszenie i remontowanie budynków.
482621
(220) 2018 02 21
RESTAURACJE I CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgierki
(540) Szaffran RESTAURACJA

(210)
(731)

(210) 482601
(220) 2018 02 20
(731) BŁAŻUCKI MAREK B&B DESIGN, Kraków
(540) BOZZETTI

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble.

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi hotelowe.
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(210) 482628
(220) 2018 02 21
(731) BARDADYN MAREK, Warszawa
(540) Chairs.center

(531) 12.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 produkcja mebli na zamówienie.
(210) 482630
(220) 2018 02 21
(731) BIAŁCZAK IWONA, Sulejówek
(540) SI SI LINGERIE

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 25 bielizna damska, odzież damska.
(210) 482631
(220) 2018 02 21
(731) WACHHOLC PAWEŁ PAX PHU, Dołuje
(540) PAX PHU

Nr ZT15/2018

zyjne narzędzia do żłobienia [maszyny], przyrządy do cięcia
rur [maszyny], maszyny sterowane pantografem do grawerowania, przyrządy do cięcia gwintów [maszyny], maszyny
do docierania [do obróbki metali], maszyny szlifierskie z kołem zębatym stokowym, narzędzia szlifierskie [maszyny lub
części maszyn], narzędzia tnące [maszyny] w postaci frezów,
maszyny do cięcia [do obróbki metalu], maszyny do perforowania [do obróbki metali], maszyny gilotynowe, inne niż
do użytku biurowego, noże do wycinania kształtów do frezarek [maszyny], numerycznie sterowane maszyny do gwintowania ze stołami współrzędnościowymi, maszyny do cięcia przy użyciu szablonów [inne niż do użytku biurowego],
przemysłowe wiertła [maszyny], wiertarki pionowe [maszyny], maszyny wiercące jednowrzecionowe, elektryczne,
przenośne maszyny wiertnicze, rozwiertarki do rur [maszyny], maszyny do ostrzenia wierteł, przenośne stojaki do wiertarek [maszyny], kątowniki do ustawiania wiertła [maszyny],
przyrządy do ustawiania wiertła [maszyny], przemysłowe
maszyny wiercące do wiercenia poziomego, narzędzia tnące
[maszyny] w formie wierteł, numerycznie pozycjonowane
standardowe maszyny do wiercenia, narzędzia do wiercenia
obsługiwane przez maszyny, wiertarki udarowe [maszyny
lub części do maszyn], numerycznie sterowane maszyny
do wiercenia ze stołami współrzędnościowymi, piły otwornice [maszyny], piły [maszyny], piły wyrzynarki [maszyny], piły
kabłąkowe [maszyny], samonapędowe maszyny do pionowania, piły do metalu [maszyny], piłki do metali [maszyny],
piły tarczowe stacjonarne [maszyny], ostrza do pił tarczowych [maszyny], maszyny do przetwórstwa metali, maszyny
do obróbki metali, klucze do mocowania wierteł [maszyny],
stoły przesuwne do przedmiotów obrabianych [maszyny],
przyrządy do ustalania przedmiotu obrabianego [maszyny],
maszyny do cięcia wzdłużnego do użytku przemysłowego.
482645
(220) 2018 02 21
KEGGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) KEGGER
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do produkcji metali, szlifierki [maszyny], gwintownice [maszyny], krajarki [maszyny], dziurkarki
[maszyny], maszyny obrotowe [maszyny], frezy obrotowe
[maszyny], nożyce mechaniczne [maszyny], centra gwintujące [maszyny], maszyny do fazowania, maszyny do docierania, maszyny do ostrzenia, maszyny do gwintowania, frezarki
pionowe [maszyny], szlifierki stołowe [maszyny], maszyny
do cięcia, automatyczne maszyny tnące, maszyny gwintujące jednowrzecionowe, materiały cierne [maszyny], maszyny
do sztancowania, maszyny do okrawania, maszyny do cięcia
plazmowego, maszyny do ostrzenia noży, nożyce do blach
[maszyny], elektryczne maszyny do wiercenia, elektryczne maszyny do ostrzenia, maszyny do cięcia rur, maszyny
do ostrzenia ostrzy, maszyny do szlifowania kształtowego,
maszyny do gwintowania otworów, maszyny do cięcia metalu, przemysłowe maszyny do cięcia, maszyny do szlifowania [elektryczne], maszyny do cięcia drutu, kółka ostrzące
[elektryczne maszyny], narzędzia do frezowania [maszyny],
elektryczne maszyny do ścinania, wielowrzecionowe głowice świdrów [maszyny], wielowrzecionowe głowice wiertarek [maszyny], maszyny do szlifowania ostrzy, maszyny
do nacinania karbów, maszyny do cięcia metali, elektryczne
maszyny do ostrzenia ostrzy, ściernice tnące na mokro [maszyny], obcinarki do siatki drucianej [maszyny], narzędzia
do skrawania jednoostrzowe [maszyny], noże obrotowe
do metalu [maszyny], elektryczne maszyny do ostrzenia
narzędzi, narzędzia do cięcia wzdłużnego [maszyny], narzędzia do cięcia metalu [maszyny], urządzenie do wykańczania
metali [maszyny], szczypce do cięcia drutu [maszyny], precy-

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 pasy do transportu ładunków metalowe, metalowe kołki zabezpieczające, łańcuchy zabezpieczające,
metalowe, zamknięcia zabezpieczające z metalu, 12 plandeki przystosowane [ukształtowane] do pojazdów, plandeki przystosowane [ukształtowane] do przyczep pojazdów,
zabudowy do samochodów, kontenery do transportu
w postaci nadwozi pojazdów, elementy wykończeniowe
do wnętrz samochodów, przyczepy do pojazdów, zaczepy
do użytku z mechanicznymi pojazdami lądowymi, haki holownicze do pojazdów, skrzynie ładunkowe wywrotkowe
do pojazdów, lawety, karoserie do przyczep, osłony do przyczep, izolowane karoserie pojazdów, przyczepy towarowe,
urządzenia zabezpieczające przed poślizgiem do opon pojazdów, 37 usługi w zakresie naprawy pojazdów w nagłych
wypadkach [pomoc drogowa], naprawy przyczep, naprawa
i konserwacja kontenerów transportowych.
(210)
(731)

482647
(220) 2018 02 21
HURTOWNIE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Katowice

Nr ZT15/2018
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(540) SKARBY Wsi

(531) 07.01.09, 03.04.01, 05.01.04, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa prowadzona
w sklepie i hurtowni oraz drogą internetową artykułów w postaci kawy i herbaty, nabiału, mrożonek, pieczywa, ciastek,
przypraw, ryb, konserw rybnych, słodyczy, sosów, świeżych
warzyw i owoców, wędlin, mięsa, przetworów mięsnych,
napojów alkoholowych i bezalkoholowych, półproduktów
do sporządzania napojów, soków, lodów.
(210) 482650
(220) 2018 02 21
(731) MICHALAK PIOTR P.P.H.U. BIO JUICE, Dąbie
(540) Yagoody
(510), (511) 5 błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy
do wspomagania trawienia, białkowe suplementy diety,
białkowe suplementy dla zwierząt, artykuły spożywcze dla
diabetyków, dietetyczna żywność do celów medycznych,
dietetyczne dodatki do żywności, liofilizowana żywność
przystosowana do celów medycznych, lecznicze dodatki
do żywności, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki
dietetyczne w formie napojów, mieszane preparaty witaminowe, multiwitaminy, mineralne suplementy odżywcze, mineralne suplementy diety, napoje witaminizowane, napoje
z dodatkami dietetycznymi, odżywcze suplementy diety,
preparaty witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe,
preparaty dietetyczne dla dzieci, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy ziołowe, suplementy witaminowe w postaci plastrów, suplementy żywnościowe, żelki
witaminowe, 29 aloes spożywczy, owoce przetworzone,
lukrowane owoce, owoce marynowane, owoce konserwowane, owoce gotowane, owoce aromatyzowane, pokrojone
owoce, krojone owoce, mrożone owoce, owoce lukrowane,
kandyzowane owoce, suszone owoce, owoce glazurowane, gotowane owoce, przetworzone owoce morza, owoce
w puszkach, suszone owoce morza, owoce morza konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce konserwowane w słoikach, owoce w polewie cukrowej na patyku,
owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, warzywa
liofilizowane, dżemy, dżem śliwkowy, dżem imbirowy, dżemy owocowe, dżemy malinowe, dżemy truskawkowe, dżem
z rabarbaru, przetwory owocowe, dżem, galaretki, galaretki
owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, przeciery owocowe, koncentraty zup, koncentraty
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soków warzywnych do konsumpcji, batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie
owoców i orzechów, batoniki na bazie owoców będace
zamiennikami posiłków, batony na bazie orzechów i nasion,
batony spożywcze na bazie soi, batony spożywcze na bazie
orzechów, chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, daktyle, chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, chipsy ziemniaczane
w formie paluszków, chipsy ziemniaczane, chipsy z jarmużu,
chipsy warzywne, chipsy sojowe, chipsy owocowe, desery
owocowe, dipy, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty z pomidorów, jagody,
konserwowane, kandyzowane przekąski owocowe, kokos
przetworzony, konserwowane warzywa, marynowana rzodkiewka, liofilizowane warzywa, krojone warzywa, krążki z cebuli, konserwy z owocami, mango, przetworzone, migdały
mielone, migdały przetworzone, migdały, przetworzone,
mieszanki owoców suszonych, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki warzywne, nasączone rodzynki, nasiona
jadalne, nasiona przetworzone, oliwki, gotowane, oliwki
konserwowane, oliwki konserwowe, oliwki nadziewane,
oliwki nadziewane czerwoną papryką, oliwki nadziewane
czerwoną papryką i migdałami, oliwki nadziewane migdałami, oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym, oliwki nadziewane serem feta w oleju słonecznikowym, oliwki,
suszone, orzechy jadalne, orzechy kandyzowane, orzechy
konserwowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy łuskane, orzechy prażone, orzechy preparowane, orzechy przetworzone, orzechy przyprawione, orzechy solone, orzechy
suszone, orzechy z przyprawami, orzechy ziemne konserwowe, orzechy ziemne przetworzone, orzeszki arachidowe
preparowane, orzeszki ziemne w polewie miodowej, owocowe nadzienia do ciast, owoce w plasterkach, konserwowe,
preparowane orzechy makadamia, preparowane orzechy
nerkowca, preparowane orzechy pistacjowe, pomarańcze,
przetworzone, pokrojone sałatki warzywne, płatki jabłkowe,
płatki kokosowe, płatki z brzoskwini, płatki z kiwi, przekąski
na bazie kokosu, przekąski na bazie mleka, przeciery warzywne, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców,
przekąski na bazie soi, przekąski na bazie warzyw, przekąski
z owoców, sałatki owocowe, rodzynki, soki owocowe do gotowania, suszone orzechy, suszone mango, suszone figi, suszone daktyle, suszona żurawina, warzywa konserwowane,
warzywa grillowane, warzywa gotowane, warzywa marynowane, warzywa suszone, jogurt; kompot owocowy; migdały
spreparowane; owoce liofilizowane, 30 aromaty do napojów,
aromaty do żywności, miód, miód naturalny, miód ziołowy,
substytuty miodu, słodkie pasty do smarowania, chrupki
zbożowe, chrupki z pełnego ziarna pszenicy, żelki, 32 bezalkoholowe napoje słodowe, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje zawierające
soki warzywne, bezalkoholowe wyciągi z owoców, lemoniady, lemoniada, koncentraty soków owocowych, koncentraty
soków warzywnych do konsumpcji koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty do sporządzania
napojów bezalkoholowych, koktajle owocowe, bezalkoholowe, koktajle, koktajle bezalkoholowe, gazowane soki owocowe, esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej,
esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, esencje
do produkcji napojów, likiery bezalkoholowe, likiery, mieszane soki owocowe, napój z soku cytrynowego z cukrem, napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie owoców,
o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o podwyższonej
zawartości witamin, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje
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na bazie soku z zielonych warzyw, napoje na bazie soku
z winogron, napoje na bazie soku z czerwonego żeń-szenia,
napoje na bazie owoców, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie orzechów i soi, napoje na bazie kokosu, napoje mrożone na bazie owoców, napoje gazowane,
napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje
owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje owocowe niealkoholowe, napoje owocowe z koncentratu lub
syropu, z dodatkiem wody i cukru, syropy do napoi, napoje
typu smoothie zawierające ziarna i owies, napoje warzywne, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje z sokiem ananasowym, napoje
z guaraną, napoje z soku aloesu, napoje z soku jabłkowego,
napoje z soku pomarańczowego, napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, napoje
zawierające głównie soki owocowe, sok grejpfrutowy, sok
pomarańczowy, sok pomidorowy, sok pomidorowy, sok winogronowy, sok z arbuza, sok z cytryny do sporządzania napojów, sok z czarnej porzeczki, sok z granatów, sok z guawy,
syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy
do wyrobu napojów, syropy do sporządzania smakowych
wód mineralnych, syropy do sporządzania napojów na bazie
serwatki, syropy do produkcji napojów aromatyzowanych
owocami, syropy do produkcji lemoniady, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do napojów, syrop z soku
z limonki, syrop z czarnej porzeczki, syrop do lemoniady,
sorbety w postaci napojów, sorbety, soki warzywne, soki
warzywne, soki owocowe do użytku jako napoje, soki gazowane, soki aloesowe, soki, sok z limonki do sporządzania
napojów, sok z mango, sok z melona, sok żurawinowy, syropy owocowe, warzywne napoje typu smoothie, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna soków, napoi owocowych i warzywnych, napoi bezalkoholowych, owoców i warzyw, suszonych,
kandyzowanych, liofilizowanych owoców, owoców w puszkach. sprzedaż hurtowa i detaliczna warzyw oraz warzyw
gotowanych, konserwowanych, suszonych i w puszkach,
zup; sprzedaż hurtowa i detaliczna miodu i błonnika, żelek
witaminowych, suplementów diety, preparatów dietetycznych oraz koncentratów owocowych i warzywnych.
(210) 482654
(220) 2018 02 21
(731) MICHALAK PIOTR P.P.H.U. BIO JUICE, Dąbie
(540) BIOJUICE

(531) 05.07.13, 01.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy
do wspomagania trawienia, białkowe suplementy diety,
białkowe suplementy dla zwierząt, artykuły spożywcze dla
diabetyków, dietetyczna żywność do celów medycznych,
dietetyczne dodatki do żywności, liofilizowana żywność
przystosowana do celów medycznych, lecznicze dodatki
do żywności, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki
dietetyczne w formie napojów, mieszane preparaty witaminowe, multiwitaminy, mineralne suplementy odżywcze, mineralne suplementy diety, napoje witaminizowane, napoje
z dodatkami dietetycznymi, odżywcze suplementy diety,
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preparaty witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe,
preparaty dietetyczne dla dzieci, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy ziołowe, suplementy witaminowe w postaci plastrów, suplementy żywnościowe, żelki
witaminowe, 29 aloes spożywczy, owoce przetworzone,
lukrowane owoce, owoce marynowane, owoce konserwowane, owoce gotowane, owoce aromatyzowane, pokrojone
owoce, krojone owoce, mrożone owoce, owoce lukrowane,
kandyzowane owoce, suszone owoce, owoce glazurowane, gotowane owoce, przetworzone owoce morza, owoce
w puszkach, suszone owoce morza, owoce morza konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce konserwowane w słoikach, owoce w polewie cukrowej na patyku,
owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, warzywa
liofilizowane, dżemy, dżem śliwkowy, dżem imbirowy, dżemy owocowe, dżemy malinowe, dżemy truskawkowe, dżem
z rabarbaru, przetwory owocowe, dżem, galaretki, galaretki
owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, przeciery owocowe, koncentraty zup, koncentraty
soków warzywnych do konsumpcji, batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie
owoców i orzechów, batoniki na bazie owoców będące
zamiennikami posiłków, batony na bazie orzechów i nasion,
batony spożywcze na bazie soi, batony spożywcze na bazie
orzechów, chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, daktyle, chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, chipsy ziemniaczane
w formie paluszków, chipsy ziemniaczane, chipsy z jarmużu,
chipsy warzywne, chipsy sojowe, chipsy owocowe, desery
owocowe, dipy, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty z pomidorów, jagody,
konserwowane, kandyzowane przekąski owocowe, kokos
przetworzony, konserwowane warzywa, marynowana rzodkiewka, liofilizowane warzywa, krojone warzywa, krążki z cebuli, konserwy z owocami, mango, przetworzone, migdały
mielone, migdały przetworzone, migdały, przetworzone,
mieszanki owoców suszonych, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki warzywne, nasączone rodzynki, nasiona
jadalne, nasiona przetworzone, oliwki, gotowane, oliwki
konserwowane, oliwki konserwowe, oliwki nadziewane,
oliwki nadziewane czerwoną papryką, oliwki nadziewane
czerwoną papryką i migdałami, oliwki nadziewane migdałami, oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym, oliwki nadziewane serem feta w oleju słonecznikowym, oliwki,
suszone, orzechy jadalne, orzechy kandyzowane, orzechy
konserwowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy łuskane, orzechy prażone, orzechy preparowane, orzechy przetworzone, orzechy przyprawione, orzechy solone, orzechy
suszone, orzechy z przyprawami, orzechy ziemne konserwowe, orzechy ziemne przetworzone, orzeszki arachidowe
preparowane, orzeszki ziemne w polewie miodowej, owocowe nadzienia do ciast, owoce w plasterkach, konserwowe,
preparowane orzechy makadamia, preparowane orzechy
nerkowca, preparowane orzechy pistacjowe, pomarańcze,
przetworzone, pokrojone sałatki warzywne, płatki jabłkowe, płatki kokosowe, płatki z brzoskwini, płatki z kiwi, przekąski na bazie kokosu, przekąski na bazie mleka, przeciery
warzywne, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie
owoców, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie warzyw,
przekąski z owoców, sałatki owocowe, rodzynki, soki owocowe do gotowania, suszone orzechy, suszone mango, suszone
figi, suszone daktyle, suszona żurawina, warzywa konserwowane, warzywa grillowane, warzywa gotowane, warzywa
marynowane, warzywa suszone, jogurt; kompot owocowy;
migdały spreparowane; owoce liofilizowane, 32 bezalkoholowe napoje słodowe, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, bezalkoholowe
napoje gazowane, bezalkoholowe napoje zawierające soki
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warzywne, bezalkoholowe wyciągi z owoców, lemoniady,
lemoniada, koncentraty soków owocowych, koncentraty
soków warzywnych do konsumpcji koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty do sporządzania
napojów bezalkoholowych, koktajle owocowe, bezalkoholowe, koktajle, koktajle bezalkoholowe, gazowane soki owocowe, esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej,
esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, esencje
do produkcji napojów, likiery bezalkoholowe, likiery, mieszane soki owocowe, napój z soku cytrynowego z cukrem, napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie owoców,
o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o podwyższonej
zawartości witamin, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty,
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje na bazie soku z zielonych warzyw, napoje na bazie soku z winogron, napoje na bazie soku z czerwonego żeń-szenia, napoje
na bazie owoców, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie orzechów i soi, napoje na bazie kokosu, napoje
mrożone na bazie owoców, napoje gazowane, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje owocowe,
napoje owocowe i soki owocowe, napoje owocowe niealkoholowe, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, syropy do napoi, napoje typu smoothie
zawierające ziarna i owies, napoje warzywne, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje z sokiem ananasowym, napoje z guaraną, napoje z soku aloesu, napoje z soku jabłkowego, napoje z soku
pomarańczowego, napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, napoje zawierające
głównie soki owocowe, sok grejfrutowy, sok pomarańczowy,
sok pomidorowy, sok pomidorowy, sok winogronowy, sok
z arbuza, sok z cytryny do sporządzania napojów, sok z czarnej porzeczki, sok z granatów, sok z guawy, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy do wyrobu
napojów, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, syropy do sporządzania napojów na bazie serwatki,
syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami,
syropy do produkcji lemoniady, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do napojów, syrop z soku z limonki, syrop
z czarnej porzeczki, syrop do lemoniady, sorbety w postaci
napojów, sorbety, soki warzywne, soki warzywne, soki owocowe do użytku jako napoje, soki gazowane, soki aloesowe,
soki, sok z limonki do sporządzania napojów, sok z mango,
sok z melona, sok żurawinowy, syropy owocowe, warzywne
napoje typu smoothie, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna soków, napoi owocowych i warzywnych, napoi bezalkoholowych, owoców i warzyw, suszonych, kandyzowanych, liofilizowanych owoców, owoców w puszkach, sprzedaż hurtowa
i detaliczna warzyw oraz warzyw gotowanych, konserwowanych, suszonych i w puszkach, zup; sprzedaż hurtowa i detaliczna miodu i błonnika, żelek witaminowych, suplementów
diety, preparatów dietetycznych oraz koncentratów owocowych i warzywnych..
(210) 482657
(220) 2018 02 21
(731) MICHALAK PIOTR P.P.H.U. BIO JUICE, Dąbie
(540) YAGOODY SUPERFOOD
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(531) 05.07.09, 27.05.01
(510), (511) 5 błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy
do wspomagania trawienia, białkowe suplementy diety,
białkowe suplementy dla zwierząt, artykuły spożywcze dla
diabetyków, dietetyczna żywność do celów medycznych,
dietetyczne dodatki do żywności, liofilizowana żywność
przystosowana do celów medycznych, lecznicze dodatki do żywności, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne wyroby cukiernicze
przystosowane do celów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki dietetyczne w formie napojów, mieszane
preparaty witaminowe, multiwitaminy, mineralne suplementy odżywcze, mineralne suplementy diety, napoje
witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe, preparaty dietetyczne
dla dzieci, suplementy diety do użytku dietetycznego,
suplementy ziołowe, suplementy witaminowe w postaci plastrów, suplementy żywnościowe, żelki witaminowe, 32 bezalkoholowe napoje słodowe, bezalkoholowe
napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje na bazie
miodu, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe
napoje zawierające soki warzywne, bezalkoholowe wyciągi z owoców, lemoniady, lemoniada, koncentraty soków
owocowych, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, koktajle owocowe, bezalkoholowe, koktajle, koktajle
bezalkoholowe, gazowane soki owocowe, esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej, esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, esencje do produkcji
napojów, likiery bezalkoholowe, likiery, mieszane soki
owocowe, napój z soku cytrynowego z cukrem, napoje
aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie owoców,
o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o podwyższonej
zawartości witamin, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje
na bazie soku z zielonych warzyw, napoje na bazie soku
z winogron, napoje na bazie soku z czerwonego żeń-szenia, napoje na bazie owoców, napoje na bazie owoców lub
warzyw, napoje na bazie orzechów i soi, napoje na bazie
kokosu, napoje mrożone na bazie owoców, napoje gazowane, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe,
napoje owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje owocowe niealkoholowe, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, syropy do napoi,
napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, napoje
warzywne, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone
substancjami odżywczymi, napoje z sokiem ananasowym,
napoje z guaraną, napoje z soku aloesu, napoje z soku jabłkowego, napoje z soku pomarańczowego, napoje z soku
warzywnego, bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, napoje zawierające głównie soki owocowe, sok
grejpfrutowy, sok pomarańczowy, sok pomidorowy, sok
pomidorowy, sok winogronowy, sok z arbuza, sok z cytryny do sporządzania napojów, sok z czarnej porzeczki,
sok z granatów, sok z guawy, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy do wyrobu napojów,
syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, syropy do sporządzania napojów na bazie serwatki, syropy
do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, syropy
do produkcji lemoniady, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do napojów, syrop z soku z limonki, syrop
z czarnej porzeczki, syrop do lemoniady, sorbety w posta-
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ci napojów, sorbety, soki warzywne, soki warzywne, soki
owocowe do użytku jako napoje, soki gazowane, soki aloesowe, soki, sok z limonki do sporządzania napojów, sok
z mango, sok z melona, sok żurawinowy, syropy owocowe,
warzywne napoje typu smoothie, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna soków, napoi owocowych i warzywnych, napoi bezalkoholowych, owoców i warzyw, suszonych, kandyzowanych, liofilizowanych owoców, owoców w puszkach, sprzedaż hurtowa i detaliczna warzyw oraz warzyw
gotowanych, konserwowanych, suszonych i w puszkach,
zup; sprzedaż hurtowa i detaliczna miodu i błonnika, żelek
witaminowych, suplementów diety, preparatów dietetycznych oraz koncentratów owocowych i warzywnych.
(210) 482664
(220) 2018 02 21
(731) KOTAS MAREK JERZY PROSPERIA, Gdańsk
(540) Shantala
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(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania opinii publicznej,
badania rynkowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
informacja o działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, wyceny handlowe, usługi podatkowe, przygotowanie listy płac,
usługi marketingowe, outsourcing, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 36 pożyczki (finansowanie), pożyczki
ratalne, usługi finansowania, zarządzanie finansami, doradztwo kredytowe, analizy finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, zarządzanie finansami, usługi finansowe, wyceny finansowe, informacje bankowe, informacje finansowe, usługi i doradztwo leasingowe, ekspertyzy dla celów
finansowych.
(210) 482683
(220) 2018 02 22
(731) ANTONIAK-TĘSKNA PATRYCJA, Warszawa
(540) BUDOWAĆ STABILNIE

(531) 26.11.03, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 masaż.
482670
(220) 2018 02 22
SZEPIENIEC ZOFIA HOTEL RESTAURACJA JAŚ
WĘDROWNICZEK, Rymanów
(540) JAŚ WĘDROWNICZEK
(510), (511) 39 usługi związane z rezerwacją miejsc na podróż, organizacją wycieczek, 41 usługi organizowania i obsługi: konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów, szkoleń,
zjazdów, organizowania balów, przyjęć okolicznościowych,
bankietów, spotkań, obozów sportowych, obozów wakacyjnych, obozów wędrownych, 43 usługi hotelu, baru, kawiarni, restauracji, kempingu, motelu, wynajmowania lub
rezerwowania noclegów, wynajmowania sal na posiedzenia,
przygotowania dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz
ich dostawy.
(210)
(731)

(210) 482678
(220) 2018 02 22
(731) DAŃCZAK MICHAŁ PROBITAS FINANCE, Szczecin
(540) probitas finance

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 czasopisma prawnicze, książki, 35 audyt działalności gospodarczej, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, 41 organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizacja szkoleń, 45 doradztwo prawne, doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej, mediacje, badania prawne.
482692
(220) 2018 02 22
P.B.W.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Potrzanowo
(540) PITBULL
(510), (511) 3 kosmetyki, środki toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do makijażu, mydła i żele,
preparaty do kąpieli, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów, preparaty do depilacji i golenia.
(210)
(731)

482718
(220) 2018 02 23
HEXAGON SEBASTIAN KOZA, SŁAWOMIR KOZA
SPÓŁKA JAWNA, Zabrze
(540) HEXAGON
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna elementów
złącznych ze stali oraz metalowych i niemetalowych elementów złącznych, w szczególności śrub, wkrętów, nakrętek,
podkładek, kołków, sworzni, klinów, nitów, gwoździ, obejm
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz
sieci Internet.
(210)
(731)

Nr ZT15/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

482720
(220) 2018 02 23
HEXAGON SEBASTIAN KOZA, SŁAWOMIR KOZA
SPÓŁKA JAWNA, Zabrze
(540) HEXAGON ELEMENTY ZŁĄCZNE I TECHNICZNE

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.25
(510), (511) 39 logistyka transportu, magazynowanie, organizacja transportu droga lądową, morską i powietrzną,
organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą
lądową, morską i powietrzną, organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu towarów, pakowanie
i składowanie towarów, pośrednictwo w zakresie frachtu
i transportu, przewożenie i dostarczanie towarów, składowanie, spedycja, spedycja ładunków, spedycja towarów, spedycja towarów drogą lądową, transport, usługi agencji spedycji
towarów, usługi agencji spedycyjnej, usługi pośrednictwa
transportowego, usługi spedycji, usługi spedycji ładunku
drogą lądową, usługi spedycyjne, usługi transportu drogowego, wynajmowanie magazynów.
(210) 482776
(220) 2018 02 26
(731) Onwelo Inc., Nowy Jork, US
(540) ONWELO WE DELIVER YOUR IDEAS

(531) 26.01.05, 26.05.03, 26.05.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna elementów
złącznych ze stali oraz metalowych i niemetalowych elementów złącznych, w szczególności śrub, wkrętów, nakrętek,
podkładek, kołków, sworzni, klinów, nitów, gwoździ, obejm
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz
sieci Internet.
(210) 482756
(220) 2018 02 23
(731) INVENTITY FOUNDATION, Gdańsk
(540) INVENTITY
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi w zakresie wycen,
42 usługi naukowe i technologiczne, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi projektowania, testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości.
(210) 482757
(220) 2018 02 23
(731) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(540) TechMeT

(531) 26.15.25, 14.07.04, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 40 kowalstwo, obróbka metali, odlewanie
metali.
482761
(220) 2018 02 26
CENERGO LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) cenergo LOGISTYKA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie, sterowniki oprogramowania, pakiety oprogramowania, platformy oprogramowania
komputerowego, oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie komputerowe, nagrane, urządzenia pamięci oprogramowania sprzętowego, narzędzia do opracowywania
oprogramowania komputerowego, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, analiza
danych biznesowych, analiza pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych wymagań względem tego pracownika, analiza rynku, analiza systemów zarządzania działalnością gospodarczą, analiza w zakresie marketingu, analiza
zarządzania w biznesie, analizy i raporty statystyczne, audyt,
automatyczne przetwarzanie danych, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, dobór personelu
[dla osób trzecich], doradztwa w odniesieniu do rekrutacji
personelu, doradztwo biznesowe, doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w sprawach zarządzania personelem, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej związane z przetwarzaniem danych, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, dostarczanie skomputeryzowanych danych w zakresie działalności gospodarczej, elektroniczne przetwarzanie danych, gromadzenie i systematyzowanie informacji
w komputerowych bazach danych, gromadzenie danych,
gromadzenie informacji na temat personelu, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, obsługa administracyjna firm na zlecenie, obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz innych, optymalizacja dla
wyszukiwarek internetowych, optymalizacja stron internetowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], planowanie wykorzystania personelu, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, prace biurowe, przetwarzanie danych, raporty i badania rynkowe, rekrutacja personelu, skomputeryzowane zarządzanie działalnością gospodarczą [na rzecz osób trzecich], skomputeryzowane przetwarzanie danych, świadczenie usług sekretarskich,
systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, tworzenie komputerowych baz danych, udostępnianie
informacji dotyczących przetwarzania danych, udostępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, udostępnia-
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nie skomputeryzowanych danych związanych z działalnością gospodarczą, usługi biurowe, usługi doradcze związane
z elektronicznym przetwarzaniem danych, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące administrowania technologią informacyjną, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu,
usługi przetwarzania danych on-line, usługi sekretarskie,
usługi w zakresie wyszukiwania danych, usługi zarządzania
bazami danych, weryfikacja przetwarzania danych, wprowadzanie i przetwarzanie danych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób
trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie
przetwarzaniem danych, zarządzanie projektami z zakresu
działalności gospodarczej, zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, zestawienia statystyczne, 38 doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, dostarczanie wiadomości i danych w drodze transmisji
elektronicznej, elektroniczna wymiana danych, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, obsługa lokalnych sieci komputerowych, udostępnianie komputerowej
bazy danych, usługi doradcze i konsultacyjne związane
z łącznością bezprzewodową i sprzętem do łączności bezprzewodowej, usługi doradztwa w dziedzinie łączności elektronicznej, usługi doradcze dotyczące telekomunikacji, usługi łączności elektronicznej dla banków, usługi łączności elektronicznej dla instytucji finansowych, zapewnianie dostępu
do baz danych, zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu użytkownikom
do programów komputerowych w sieciach danych, 41 usługi szkoleniowe wspomagane komputerowo, usługi edukacyjne oparte na systemach komputerowych, usługi edukacyjne dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi
edukacyjne dotyczące systemów komputerowych, zapewnianie instruktażu związanego z programowaniem komputerów, zapewnianie szkoleń za pośrednictwem światowej
sieci komputerowej, nauczanie w zakresie CAD (projektowania wspomaganego komputerowo), szkolenia w zakresie
projektowania programów komputerowych, usługi doradcze w zakresie szkoleń komputerowych, udostępnianie
z globalnej sieci komputerowej lub internetu publikacji, które
mogą być przeglądane, edukacja on-line z komputerowej
bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie elektroniczne, publikowanie materiałów multimedialnych on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
edukacja, doradztwo zawodowe [edukacja], budowanie zespołu (edukacja), edukacja w dziedzinie informatyki, 42 badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, administracja serwerów, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, analizy komputerowe, doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych, badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności systemów komputerowych, badania przy użyciu
analiz porównawczych w zakresie wydajności systemów
komputerowych, badania techniczne, badania techniczne
dotyczące komputerów, badania technologiczne, badania
technologiczne dotyczące komputerów, badania w dziedzinie technologii informacyjnej, badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych, badania w dziedzinie technolo-
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gii komunikacyjnej, badania w zakresie nowych produktów,
badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów technicznych, badania związane ze skomputeryzowaną
automatyzacją procesów administracyjnych, badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, chmura obliczeniowa, diagnozowanie błędów
w oprogramowaniu komputerowym, diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania, digitalizacja dokumentów, digitalizacja dźwięku
i obrazów, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo dotyczące rozwijania systemów komputerowych, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych
aplikacji komputerowych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo,
konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramowania komputerowego, dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie informatyki, edycja programów komputerowych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting obiektów
internetowych online dla osób trzecich, hosting ‚ komputerowych baz danych, hosting serwerów, hosting stron internetowych, infrastruktura jako usługa (laaS), instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego,
integracja systemów i sieci komputerowych, inżynieria oprogramowania komputerowego, inżynieria telekomunikacyjna,
kompilacja informacji związanych z technologią informacyjną, kompilacja informacji związanych z systemami informacyjnymi, kompilacja programów do przetwarzania danych,
kompilacja stron internetowych, kompresja cyfrowa komputerowych danych, komputerowe planowanie awaryjne
(DRP), komputerowe badania wykonalności, komputerowy
podział czasu, odzyskiwanie danych komputerowych, konfiguracja oprogramowania komputerowego, konfiguracja systemów i sieci komputerowych, konsultacje w dziedzinie
technologii informacyjnej, kontrola jakości w zakresie systemów komputerowych, kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, naukowe usługi programowania
komputerów, obsługiwanie wyszukiwarek, ocena wydajności przetwarzania danych w oparciu o test wzorcowy, ocena
wydajności systemów komputerowych w oparciu o test
wzorcowy, odtwarzanie baz danych, opracowywanie baz
danych, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania
danych, algorytmów i oprogramowania, opracowywanie
i tworzenie komputerowych programów przetwarzania danych, opracowywanie języków komputerowych, opracowywanie kodów komputerowych, opracowywanie metod pomiarowych i testujących, opracowywanie nowych produktów, opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie sieci,
projektowanie i opracowywanie komputerowych sieci bezprzewodowych, opracowywanie systemów komputerowych, opracowywanie systemów przetwarzania danych,
opracowywanie systemów przechowywania danych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], planowanie projektu, platforma jako usługa [PaaS], poradnictwo informatyczne, prace
badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania komputerowego, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii,
projektowanie języków komputerowych, projektowanie kodów komputerowych, projektowanie, opracowywanie
i utrzymywanie intranetu, projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, projektowanie systemów informatycznych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, skomputeryzowana analiza da-
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nych, świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych
i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego,
świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów i skomputeryzowanych
transakcji, szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, techniczna obsługa aplikacji
w dużych i średnich systemach komputerowych, testowanie
oprogramowania komputerowego, testowanie systemów
elektronicznego przetwarzania danych, tworzenie, konserwacja oraz modernizowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie kopii zapasowych danych elektronicznych,
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług on-line i Internetu, tymczasowe udostępnianie niepobieralnych programów komputerowych, udostępnianie obiektów komputerowych współdzielonych czasowo, udostępnianie pomocy technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, udostępnianie zapasowych programów i urządzeń komputerowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony
internetowej, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania biznesowego nie do pobrania, usługi doradcze w dziedzinie opracowywania produktów i podnoszenia jakości oprogramowania, usługi dostawców aplikacji
(ASP), usługi komputerowe, usługi projektowania, usługi
w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie zabezpieczania danych, wynajem sprzętu i oprogramowania komputerowego, wynajmowanie serwerów www, wynajmowanie (udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP], zarządzanie projektami komputerowymi, znajdowanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu
komputerowym dla osób trzecich [debugowanie].
(210) 482781
(220) 2018 02 26
(731) TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Force Light as a Service
(510), (511) 9 akcesoria do oświetlania LED - sterowniki,
wzmacniacze, zasilacze, 11 żarówki LED, taśmy LED, latarki,
moduły LED, przemysłowe lampy zewnętrzne i wewnętrzne
oparte na LED, 35 analiza kosztów oświetlenia LED, prognozy ekonomiczne oszczędności zużycia energii, 42 specjalistyczne doradztwo techniczne w zakresie oświetlenia LED
w obiektach przemysłowych.
482813
(220) 2018 02 26
ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 7 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) Baltic Park MOLO AQUAPARK

(210)
(731)

(531)

01.15.24, 26.02.01, 26.01.13, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 41 usługi parku wodnego, usługi w zakresie poprawiania kondycji fizycznej, nauka pływania, organizowanie
zawodów sportowych, organizowanie imprez rozrywko-
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wych, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych, 43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów, usługi
prowadzenia restauracji, kawiarni, drink-barów.
(210) 482816
(220) 2018 02 26
(731) ZWOLIŃSKI EMIL, Lublin
(540) UR CLINIC

(531) 27.05.01, 02.09.25, 26.11.01, 26.04.02
(510), (511) 44 usługi medyczne - zabiegi urologiczne.
(210) 482832
(220) 2018 02 27
(731) BALUTA ROBERT GESPAR, Przeźmierowo
(540) VICHER
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie,
odzież, skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy],
czapki [nakrycia głowy], czepki damskie [nakrycia głowy],
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież],
odzież dziana, bliźniaki [odzież], swetry [odzież], odzież
codzienna, poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki
[odzież], odzież futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież],
mufki [odzież], woalki, welony [odzież], opaski na głowę
[odzież], topy [odzież], odzież wieczorowa, odzież skórzana,
szaliki [odzież], odzież damska, odzież tkana, body [odzież],
odzież wełniana, odzież pluszowa, odzież lniana, odzież
jedwabna, odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], kombinezony
[odzież], gabardyna [odzież], futra [odzież], odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla kobiet, zestawy typu
„bliźniak” [odzież], pulowery bez rękawów [odzież], dolne
części ubrań [odzież], kurtki jako odzież sportowa, duże
luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce [odzież], odzież
z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym, gorsety [odzież,
wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe ze spodenkami, odzież męska, damska i dziecięca, artykuły odzieżowe
w stylu sportowym, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, sukienki skórzane, cheongsams (chińskie sukienki), luźne sukienki ciążowe,
sukienki ciążowe, damskie sukienki na uroczystości, luźne
sukienki o prostym kroju, koszule, koszule codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane, koszule eleganckie, tkane koszule, koszule ciążowe, koszule sztruksowe, koszulki
polo, koszule z kołnierzykiem, koszule z dzianiny, szerokie
koszule wierzchnie, koszule z golfem, koszulki bez rękawów,
koszulki z nadrukami, koszule niezapięte pod szyją, koszule
z długimi rękawami, koszule z krótkimi rękawami, koszulki
z krótkim rękawem, okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami z przodu, spodnie,
spódnico-spodnie, spódnice, eleganckie spodnie, spodnie
sztruksowe, spodnie skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy
[spodnie], spodnie [nieformalne], krótkie spodnie, spodnie
dresowe, spódnice golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy do spodni, spodnie pumpy [alladynki],
spodnie ze stretchu, kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy], męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki,
garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą,
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szeroką w ramionach marynarką], kombinezony, żakiety
z dzianiny, swetry, swetry rozpinane, swetry polo, swetry
marynarskie, swetry z golfem, swetry bez rękawów, swetry
z półgolfem, swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi,
płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze wieczorowe, płaszcze
plażowe, płaszcze futrzane, peleryny [płaszcze], płaszcze
damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zimowe, płaszcze
przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze z bawełny,
krótkie płaszcze [do samochodu], płaszcze i kurtki futrzane,
płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki, kurtki skórzane,
kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, długie
kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki narciarskie,
kurtki bluzy, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki, kurtki sportowe, krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami,
kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem,
krótkie luźne kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem
i wiatrem, apaszki [chustki], chustki [apaszki], chustki na głowę, czapki wełniane, czapki futrzane, czapki bejsbolówki,
czapki dziane, czapki z pomponem, czapki bez daszków,
czapki z daszkiem, czapki ze sztucznego futra, kapelusze,
kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe, kapelusze
futrzane, kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry
[kapelusze], modne kapelusze, szale-tuby, chusty, szale
na głowę, szale, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, szale i etole, długie szale damskie, szale [tylko z trykotu], szale i chusty na głowę, szaliki do zawijania wokół szyi,
bolerka.
482836
(220) 2018 02 27
ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice
(540) EXTREME ENERGYLANDIA
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 28 wyposażenie placów zabaw i wesołych
miasteczek, karuzele, kolejki i urządzenia do parków tematycznych i wesołych miasteczek, 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki,
usługi parków wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek,
usługi organizowania i prowadzenia imprez rozrywkowych
i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia imprez
sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez
okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w celach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia
koncertów, usługi produkcji widowisk i przedstawień teatralnych, wynajem wyposażenia placów zabaw i wesołych
miasteczek, karuzeli, kolejek i urządzeń do parków tematycznych i wesołych miasteczek, 43 hotele, hostele i pensjonaty,
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów,
usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi przygotowywania i serwowania posiłków
i napojów, usługi kawiarni, usługi restauracyjne.
(210)
(731)

482837
(220) 2018 02 27
ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice
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(540) HYPERION

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 28 wyposażenie placów zabaw i wesołych
miasteczek, karuzele, kolejki i urządzenia do parków tematycznych i wesołych miasteczek, 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki,
usługi parków wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek,
usługi organizowania i prowadzenia imprez rozrywkowych
i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia imprez
sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez
okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w celach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia
koncertów, usługi produkcji widowisk i przedstawień teatralnych, wynajem wyposażenia placów zabaw i wesołych
miasteczek, karuzeli, kolejek i urządzeń do parków tematycznych i wesołych miasteczek, 43 hotele, hostele i pensjonaty,
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów,
usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi przygotowywania i serwowania posiłków
i napojów, usługi kawiarni, usługi restauracyjne.
482838
(220) 2018 02 27
ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice
(540) HYPERION

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05
(510), (511) 28 wyposażenie placów zabaw i wesołych
miasteczek, karuzele, kolejki i urządzenia do parków tematycznych i wesołych miasteczek, 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki,
usługi parków wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek,
usługi organizowania i prowadzenia imprez rozrywkowych
i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia imprez
sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez
okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w celach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia
koncertów, usługi produkcji widowisk i przedstawień teatralnych, wynajem wyposażenia placów zabaw i wesołych
miasteczek, karuzeli, kolejek i urządzeń do parków tematycznych i wesołych miasteczek, 43 hotele, hostele i pensjonaty,
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów,
usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi przygotowywania i serwowania posiłków
i napojów, usługi kawiarni, usługi restauracyjne.
482850
(220) 2018 02 27
HAND-PROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) HP HAND-PROD Nasza technologia jest Twoją
przyszłością

(210)
(731)
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(531) 26.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, nawozy
do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty
do hartowania i lutowania metali, substancje chemiczne
do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 3 środki wybielające
I inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, 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,
fungicydy, herbicydy, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy
kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały
do zszywania stosowane w chirurgii, 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe,
kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy
(z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe,
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży.
(210) 482854
(220) 2018 02 27
(731) WYSZYŃSKI RAFAŁ PILAWSKI, Katowice
(540)

(531) 24.17.15, 26.01.16, 24.17.05, 24.17.07
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie,
odzież, skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy],
czapki [nakrycia głowy], czepki damskie [nakrycia głowy],
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia
głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież], odzież
dziana, bliźniaki [odzież], swetry [odzież], odzież codzienna,
poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki [odzież], odzież
futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], mufki [odzież], woalki, welony [odzież], opaski na głowę [odzież], topy [odzież],
odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież], odzież
damska, odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana, odzież
pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra
[odzież], odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla
kobiet, zestawy typu „bliźniak” [odzież], pulowery bez rękawów [odzież], dolne części ubrań [odzież], kurtki jako odzież
sportowa, duże luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce
[odzież], odzież z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym,
gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe
ze spodenkami, odzież męska, damska i dziecięca, artykuły
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odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skórzane
sukienki, sukienki skórzane, cheongsams (chińskie sukienki),
luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, damskie sukienki na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, koszule,
koszule codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane,
koszule eleganckie, tkane koszule, koszule ciążowe, koszule
sztruksowe, koszulki polo, koszule z kołnierzykiem, koszule
z dzianiny, szerokie koszule wierzchnie, koszule z golfem,
koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, koszule niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawami, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, okrycia [narzutki]
nakładane na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami
z przodu, spodnie, spódnico-spodnie, spódnica-spodnie,
spódnice, eleganckie spodnie, spodnie sztruksowe, spodnie
skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy [spodnie], spodnie
[nieformalne], krótkie spodnie, spodnie dresowe, spódnice
golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy
do spodni, spodnie pumpy [alladynki], spodnie ze stretchu,
kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami
dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy], męskie i damskie
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit
[z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach
marynarką], kombinezony, żakiety z dzianiny, swetry, swetry
rozpinane, swetry polo, swetry marynarskie, swetry z golfem,
swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym
wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, peleryny [płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zimowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze,
płaszcze z bawełny, krótkie płaszcze [do samochodu], płaszcze i kurtki futrzane, płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki,
kurtki skórzane, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki
dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki
narciarskie, kurtki bluzy, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki
wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki, kurtki sportowe,
krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami,
kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem,
krótkie luźne kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie
[bosmanki], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, apaszki [chustki], chustki [apaszki], chustki na głowę,
czapki wełniane, czapki futrzane, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki z pomponem, czapki bez daszków, czapki
z daszkiem, czapki ze sztucznego futra, kapelusze, kapelusze
przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe, kapelusze futrzane,
kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry [kapelusze],
modne kapelusze, szale-tuby, chusty, szale na głowę, szale,
szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, szale i etole, długie szale damskie, szale [tylko z trykotu], szale i chusty na głowę, szaliki do zawijania wokół szyi, bolerka.
(210) 482855
(220) 2018 02 27
(731) URBAŃSKA LENA, Warszawa
(540) SHAMELESS
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie,
odzież, skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy],
czapki [nakrycia głowy], czepki damskie [nakrycia głowy],
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy],sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież],
odzież dziana, bliźniaki [odzież], swetry [odzież], odzież
codzienna, poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki
[odzież], odzież futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież],
mufki [odzież], woalki, welony [odzież], opaski na głowę
[odzież], topy [odzież], odzież wieczorowa, odzież skórzana,
szaliki [odzież], odzież damska, odzież tkana, body [odzież],
odzież wełniana, odzież pluszowa, odzież lniana, odzież
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jedwabna, odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], kombinezony
[odzież], gabardyna [odzież], futra [odzież], odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla kobiet, zestawy typu „bliźniak” [odzież], pulower bez rękawów [odzież], dolne części
ubrań [odzież], kurtki jako odzież sportowa, duże luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce [odzież], odzież z imitacji
skóry, odzież w stylu sportowym, gorsety [odzież, wyroby
gorseciarskie], komplety odzieżowe ze spodenkami, odzież
męska, damska i dziecięca, artykuły odzieżowe w stylu
sportowym, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe,
sukienki damskie, letnie sukienki, skórzane sukienki, sukienki skórzane, cheongsams (chińskie sukienki), luźne sukienki
ciążowe, sukienki ciążowe, damskie sukienki na uroczystości,
luźne sukienki o prostym kroju, koszule, koszule codzienne,
koszule sportowe, koszule zapinane, koszule eleganckie,
tkane koszule, koszule ciążowe, koszule sztruksowe, koszulki
polo, koszule z kołnierzykiem, koszule z dzianiny, szerokie
koszule wierzchnie, koszule z golfem, koszulki bez rękawów,
koszulki z nadrukami, koszule niezapięte pod szyją, koszule
z długimi rękawami, koszule z krótkimi rękawami, koszulki
z krótkim rękawem, okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami z przodu, spodnie,
spódnico-spodnie, spódnica-spodnie, spódnice, eleganckie
spodnie, spodnie sztruksowe, spodnie skórzane, spodnie
ciążowe, bryczesy [spodnie], spodnie [nieformalne], krótkie
spodnie, spodnie dresowe, spódnice golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy do spodni, spodnie
pumpy [alladynki], spodnie ze stretchu, kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], spodnie
do kolan [bryczesy], męskie i damskie kurtki, płaszcze,
spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką],
kombinezony, żakiety z dzianiny, swetry, swetry rozpinane,
swetry polo, swetry marynarskie, swetry z golfem, swetry
bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze
wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, peleryny
[płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze
zimowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze z bawełny, krótkie płaszcze [do samochodu], płaszcze
i kurtki futrzane, płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki,
kurtki skórzane, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe,
kurtki narciarskie, kurtki bluzy, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki, kurtki
sportowe, krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki
z rękawami, kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, krótkie luźne kurtki do pasa, dwurzędowe
kurtki marynarskie [bosmanki], kurtki z kapturem chroniące
przed zimnem i wiatrem, apaszki [chustki], chustki [apaszki],
chustki na głowę, czapki wełniane, czapki futrzane, czapki
bejsbolówki, czapki dziane, czapki z pomponem, czapki bez
daszków, czapki z daszkiem, czapki ze sztucznego futra, kapelusze, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe,
kapelusze futrzane, kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze],
cylindry [kapelusze], modne kapelusze, szale-tuby, chusty,
szale na głowę, szale, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, szale i etole, długie szale damskie, szale [tylko z trykotu], szale i chusty na głowę, szaliki do zawijania wokół szyi,
bolerka.
(210)
(731)

482858
(220) 2018 02 27
GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Majdan

Nr ZT15/2018

(540) Kochamy Desery

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 02.09.01,
26.13.01, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.13
(510), (511) 30 lody, sorbety, mrożone jogurty, desery lodowe, desery czekoladowe, musy deserowe,, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], słodkie sosy
do deserów na bazie mleka i żółtek [custard], sosy owocowe,
wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, 43 usługi w zakresie
działalności gastronomicznej, usługi w zakresie prowadzenia
lodziarni, kawiarni, kafeterii i innych zakładów gastronomicznych oferujących przygotowaną do konsumpcji żywność
i napoje, przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wynos”,
usługi gastronomiczne, catering, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność
na zamówienie, także za pomocą sieci komputerowej w systemie on-line, usługi hotelarskie, usługi z zakresu tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie sal.
482860
(220) 2018 02 27
GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Majdan
(540) Kochamy Desery
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 30 lody, sorbety, mrożone jogurty, desery lodowe, desery czekoladowe, musy deserowe, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], słodkie sosy
do deserów na bazie mleka i żółtek [custard], sosy owocowe,
wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, 43 usługi w zakresie
działalności gastronomicznej, usługi w zakresie prowadzenia
lodziarni, kawiarni, kafeterii i innych zakładów gastronomicznych oferujących przygotowaną do konsumpcji żywność
i napoje, przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wynos”,
usługi gastronomiczne, catering, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność
na zamówienie, także za pomocą sieci komputerowej w systemie on-line, usługi hotelarskie, usługi z zakresu tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie sal.
(210)
(731)
(540)

482862
(220) 2018 02 27
GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Majdan

Nr ZT15/2018
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(531) 02.09.01, 08.01.18, 11.03.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lody, sorbety, mrożone jogurty, desery lodowe, desery czekoladowe, musy deserowe, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], słodkie sosy
do deserów na bazie mleka i żółtek [custard], sosy owocowe,
wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, 43 usługi w zakresie
działalności gastronomicznej, usługi w zakresie prowadzenia
lodziarni, kawiarni, kafeterii i innych zakładów gastronomicznych oferujących przygotowaną do konsumpcji żywność
i napoje, przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wynos”,
usługi gastronomiczne, catering, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność
na zamówienie, także za pomocą sieci komputerowej w systemie on-line, usługi hotelarskie, usługi z zakresu tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie sal.
(210)
(731)
(540)

482864
(220) 2018 02 27
GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Majdan

(531) 02.09.01, 08.01.18, 11.03.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lody, sorbety, mrożone jogurty, desery lodowe, desery czekoladowe, musy deserowe, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], słodkie sosy
do deserów na bazie mleka i żółtek [custard], sosy owocowe,
wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, 43 usługi w zakresie
działalności gastronomicznej, usługi w zakresie prowadzenia
lodziarni, kawiarni, kafeterii i innych zakładów gastronomicznych oferujących przygotowaną do konsumpcji żywność
i napoje, przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wynos”,
usługi gastronomiczne, catering, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność
na zamówienie, także za pomocą sieci komputerowej w systemie on-line, usługi hotelarskie, usługi z zakresu tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie sal.
482867
(220) 2018 02 27
PAŁASZ TOMASZ FIRMA HANDLOWA OLLINECK,
Częstochowa
(540) KLOCKI.edu.pl

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 21.01.14, 24.17.02
(510), (511) 35 prowadzenie punktu sprzedaży detalicznej i hurtowej z klockami, klockami edukacyjnymi, klockami i kształtkami do ćwiczeń rehabilitacyjnych, zabawkami
edukacyjnymi, materiałami i przyrządami dydaktycznymi,
prowadzenie sprzedaży wysyłkowej z klockami, klockami
edukacyjnymi, klockami i kształtkami do ćwiczeń rehabilitacyjnych, zabawkami edukacyjnymi, materiałami i przyrządami dydaktycznymi.
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482871
(220) 2018 02 27
ADAMCZUK BARTŁOMIEJ MACIEJ CENTRUM
ROWEROWE, Sulejówek
(540) T TABOU
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 12 rowery, części i akcesoria rowerowe.
482881
(220) 2018 02 27
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) GOPLANA
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce, przeciery owocowe, dżemy, kompoty, pasty owocowe,
przetwory owocowe, galaretki, dżemy niskosłodzone, dżemy z dodatkiem kakao i/lub czekolady, dżemy owocowe,
powidła, konfitury, marmolady, produkty do smarowania
na bazie trufli, produkty do smarowania na bazie owoców,
produkty do smarowania na bazie orzechów, 30 kakao, produkty na bazie kakao, kremy na bazie kakao w postaci past
do smarowania, kawa, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, słodycze, wyroby czekoladowe, produkty na bazie czekolady, masa czekoladowa, kremy czekoladowe, czekolada
do picia, czekolady, czekoladki, czekoladki nadziewane, trufle czekoladowe, napoje czekoladowe, syropy czekoladowe,
sosy czekoladowe, praliny, praliny wypełnione alkoholem,
marcepan, wafle, batony, cukierki, żelki, żelki z nadzieniem,
gumy do żucia, galaretki, galaretki nadziewane, ciasta, ciastka, ciasteczka, lody, bakalie w czekoladzie, orzechy i owoce
suszone w czekoladzie.
(210)
(731)

(210) 482885
(220) 2018 02 28
(731) B C U Trading L.L.C, Al Qusais, AE
(540) CF FuturoCoin

(531) 27.01.01, 27.05.01, 26.01.04, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie i programy komputerowe,
oprogramowanie i programy komputerowe udostępniane
za pośrednictwem Internetu, programy i oprogramowanie
do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, obsługi transakcji walutowych, transakcji finansowych, oprogramowanie do pobrania w dziedzinie walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, oprogramowanie
komputerowe do tworzenia, używania i uzyskiwania dostępu
do technologii blockchain, programy komputerowe I software komputerowy do obrotu handlowego waluty tradycyjnej,
wirtualnej, cyfrowej i kryptowaluty, software komputerowy,
mianowicie elektroniczna platforma finansowa dostosowująca płatności i transakcje finansowe, sprzęt komputerowy
do transferu waluty wirtualnej i waluty tradycyjnej pomiędzy
komputerami za pośrednictwem sieci komputerowych typu
„każdy z każdym” (peer-to-peer), pliki z danymi elektronicznymi zawierające transferowalne jednostki elektroniczne
będące ekwiwalentami gotówki o określonej wartości w gotówce, publikacje elektroniczne zawierające wiadomości

36

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

i informacje finansowe z dziedziny kryptowalut i technologii
blockchain, 35 pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi konsultacji biznesowych dotyczące rynków walutowych, walut wirtualnych, walut cyfrowych,
kryptowalut i systemu blockchain, udostępnianie informacji
związanych z transakcjami walutowymi, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie walut wirtualnych, walut
cyfrowych, kryptowalut i systemu blockchain, usługi marketingowe w zakresie funkcjonowania technologii blockchain,
prognozy ekonomiczne, ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet i Intranet, cyfrowo, 36 usługi finansowe,
usługi walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi transakcji finansowych,
transakcje i operacje w walucie wirtualnej, walucie cyfrowej
i kryptowalucie, usługi przetwarzania transakcji pieniężnych
opartych na systemie blockchain, usługi finansowe związane
z walutami wirtualnymi, walutami cyfrowymi i kryptowalutami, usługi inwestycji kapitałowych, inwestycje na rynku walut
wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, obrót handlowy
walut on-line w czasie rzeczywistym, zarządzanie gotówką,
mianowicie zapewnianie transferów elektronicznych ekwiwalentów gotówki, usługi w zakresie transakcji wymiany
walut wirtualnych na zbywalne elektroniczne równoważne
jednostki pieniężne o określonej wartości pieniężnej, usługi
finansowe, mianowicie udostępnianie bezpiecznych opcji
płatności członkom społeczności internetowej za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej poprzez używanie waluty tradycyjnej i waluty wirtualnej, usługi doradztwa finansowego, usługi doradztwa walutowego, organizowanie finansowania projektów w zakresie emisji walut wirtualnych, walut
cyfrowych i kryptowalut, analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków walut wirtualnych,
walut cyfrowych i kryptowalut, usługi informacji finansowej
dotyczące walut, 38 usługi przesyłania informacji za pomocą komputera, usługi dostarczania łączności, w tym poprzez
terminale komputerowe, usługi udostępniania portalu z informacjami finansowymi, walutowymi, gospodarczymi, giełdowymi oraz podatkowymi, usługi udostępniania platformy
internetowej używanej do inwestowania na rynku walut,
walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, elektroniczne transmisje waluty za pośrednictwem terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych, transmisja wirtualnej
waluty i waluty w formie cyfrowej poprzez elektroniczne sieci
komunikacyjne, usługi wymiany walut w sieci komputerowej
typu „każdy z każdym” (peer-to-peer), mianowicie elektroniczne transmisje danych finansowych za pośrednictwem
terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych, transmisje informacji finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, 42 hosting serwerów transakcyjnych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbioru
informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu,
Intranetu, udostępnianie stron internetowych w celu dostępu i pozyskiwania informacji, projektowanie i tworzenie platform oraz stron internetowych do handlu elektronicznego,
doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem platform i stron internetowych do handlu elektronicznego, usługi
programowania komputerowego w dziedzinie walut wirtualnych, walut cyfrowych, kryptowalut i systemu blockchain,
usługi w zakresie tworzenia aktywów cyfrowych mogących
stanowić przedmiot obrotu.

Nr ZT15/2018

(210) 482886
(220) 2018 02 28
(731) B C U Trading L.L.C, Al Qusais, AE
(540) CF FUTUROCOIN

(531) 29.01.13, 26.01.05, 27.01.05, 27.05.01, 15.09.18
(510), (511) 9 oprogramowanie i programy komputerowe,
oprogramowanie i programy komputerowe udostępniane
za pośrednictwem Internetu, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy
i oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości
elektronicznej, obsługi transakcji walutowych, transakcji finansowych, oprogramowanie do pobrania w dziedzinie walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, oprogramowanie komputerowe do tworzenia, używania i uzyskiwania
dostępu do technologii blockchain, programy komputerowe
I software komputerowy do obrotu handlowego waluty tradycyjnej, wirtualnej, cyfrowej i kryptowaluty, software komputerowy, mianowicie elektroniczna platforma finansowa
dostosowująca płatności i transakcje finansowe, sprzęt komputerowy do transferu waluty wirtualnej i waluty tradycyjnej
pomiędzy komputerami za pośrednictwem sieci komputerowych typu „każdy z każdym” (peer-to-peer), pliki z danymi elektronicznymi zawierające transferowalne jednostki
elektroniczne będące ekwiwalentami gotówki o określonej
wartości w gotówce, publikacje elektroniczne zawierające
wiadomości i informacje finansowe z dziedziny kryptowalut i technologii blockchain, 35 pośrednictwo w zakresie
transakcji handlowych, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi konsultacji biznesowych dotyczące rynków walutowych, walut wirtualnych, walut cyfrowych, kryptowalut i systemu blockchain,
udostępnianie informacji związanych z transakcjami walutowymi, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie
walut wirtualnych, walut cyfrowych, kryptowalut i systemu
blockchain, usługi marketingowe w zakresie funkcjonowania
technologii blockchain, prognozy ekonomiczne, ekspertyzy
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi rejestracji, transkrypcji, składu,
kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej
przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet i Intranet,
cyfrowo, 36 usługi finansowe, usługi walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego,
usługi transakcji finansowych, transakcje i operacje w walucie wirtualnej, walucie cyfrowej i kryptowalucie, usługi
przetwarzania transakcji pieniężnych opartych na systemie
blockchain, usługi finansowe związane z walutami wirtualnymi, walutami cyfrowymi i kryptowalutami, usługi inwestycji kapitałowych, inwestycje na rynku walut wirtualnych,
walut cyfrowych i kryptowalut, obrót handlowy walut on-line w czasie rzeczywistym, zarządzanie gotówką, mianowicie zapewnianie transferów elektronicznych ekwiwalentów
gotówki, usługi w zakresie transakcji wymiany walut wirtualnych na zbywalne elektroniczne równoważne jednostki
pieniężne o określonej wartości pieniężnej, usługi finanso-

Nr ZT15/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

we, mianowicie udostępnianie bezpiecznych opcji płatności członkom społeczności internetowej za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej poprzez używanie waluty tradycyjnej i waluty wirtualnej, usługi doradztwa finansowego,
usługi doradztwa walutowego, organizowanie finansowania
projektów w zakresie emisji walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, analizy finansowe, przygotowywanie
analiz finansowych w zakresie rynków walut wirtualnych,
walut cyfrowych i kryptowalut, usługi informacji finansowej
dotyczące walut, 38 usługi przesyłania informacji za pomocą komputera, usługi dostarczania łączności, w tym poprzez
terminale komputerowe, usługi udostępniania portalu z informacjami finansowymi, walutowymi, gospodarczymi, giełdowymi oraz podatkowymi, usługi udostępniania platformy
internetowej używanej do inwestowania na rynku walut,
walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, elektroniczne transmisje waluty za pośrednictwem terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych, transmisja wirtualnej waluty i waluty w formie cyfrowej poprzez elektroniczne
sieci komunikacyjne, usługi wymiany walut w sieci komputerowej typu „każdy z każdym” (peer-to-peer), mianowicie
elektroniczne transmisje danych finansowych za pośrednictwem terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych,
transmisje informacji finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, 42 hosting serwerów
transakcyjnych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbioru informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, udostępnianie stron internetowych
w celu dostępu i pozyskiwania informacji, projektowanie
i tworzenie platform oraz stron internetowych do handlu
elektronicznego, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem platform i stron internetowych do handlu
elektronicznego, usługi programowania komputerowego
w dziedzinie walut wirtualnych, walut cyfrowych, kryptowalut i systemu blockchain, usługi w zakresie tworzenia aktywów cyfrowych mogących stanowić przedmiot obrotu.
(210) 482888
(220) 2018 02 28
(731) B C U Trading L.L.C, Al Qusais, AE
(540) FUTUROCOIN
(510), (511) 9 oprogramowanie i programy komputerowe,
oprogramowanie i programy komputerowe udostępniane
za pośrednictwem Internetu, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy
i oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości
elektronicznej, obsługi transakcji walutowych, transakcji finansowych, oprogramowanie do pobrania w dziedzinie walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, oprogramowanie komputerowe do tworzenia, używania i uzyskiwania
dostępu do technologii blockchain, programy komputerowe
i software komputerowy do obrotu handlowego waluty tradycyjnej, wirtualnej, cyfrowej i kryptowaluty, software komputerowy, mianowicie elektroniczna platforma finansowa
dostosowująca płatności i transakcje finansowe, sprzęt komputerowy do transferu waluty wirtualnej I waluty tradycyjnej
pomiędzy komputerami za pośrednictwem sieci komputerowych typu „każdy z każdym” (peer-to-peer), pliki z danymi elektronicznymi zawierające transferowalne jednostki
elektroniczne będące ekwiwalentami gotówki o określonej
wartości w gotówce, publikacje elektroniczne zawierające
wiadomości i informacje finansowe z dziedziny kryptowalut i technologii blockchain, 35 pośrednictwo w zakresie
transakcji handlowych, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi konsultacji biznesowych dotyczące rynków walutowych, walut wirtual-
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nych, walut cyfrowych, kryptowalut i systemu blockchain,
udostępnianie informacji związanych z transakcjami walutowymi, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie
walut wirtualnych, walut cyfrowych, kryptowalut i systemu
blockchain, usługi marketingowe w zakresie funkcjonowania
technologii blockchain, prognozy ekonomiczne, ekspertyzy
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi rejestracji, transkrypcji, składu,
kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej
przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet i Intranet,
cyfrowo, 36 usługi finansowe, usługi walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego,
usługi transakcji finansowych, transakcje i operacje w walucie wirtualnej, walucie cyfrowej i kryptowalucie, usługi
przetwarzania transakcji pieniężnych opartych na systemie
blockchain, usługi finansowe związane z walutami wirtualnymi, walutami cyfrowymi i kryptowalutami, usługi inwestycji kapitałowych, inwestycje na rynku walut wirtualnych,
walut cyfrowych i kryptowalut, obrót handlowy walut on-line w czasie rzeczywistym, zarządzanie gotówką, mianowicie zapewnianie transferów elektronicznych ekwiwalentów
gotówki, usługi w zakresie transakcji wymiany walut wirtualnych na zbywalne elektroniczne równoważne jednostki
pieniężne o określonej wartości pieniężnej, usługi finansowe, mianowicie udostępnianie bezpiecznych opcji płatności członkom społeczności internetowej za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej poprzez używanie waluty tradycyjnej i waluty wirtualnej, usługi doradztwa finansowego,
usługi doradztwa walutowego, organizowanie finansowania
projektów w zakresie emisji walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, analizy finansowe, przygotowywanie
analiz finansowych w zakresie rynków walut wirtualnych,
walut cyfrowych i kryptowalut, usługi informacji finansowej
dotyczące walut, 38 usługi przesyłania informacji za pomocą komputera, usługi dostarczania łączności, w tym poprzez
terminale komputerowe, usługi udostępniania portalu z informacjami finansowymi, walutowymi, gospodarczymi, giełdowymi oraz podatkowymi, usługi udostępniania platformy
internetowej używanej do inwestowania na rynku walut,
walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, elektroniczne transmisje waluty za pośrednictwem terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych, transmisja wirtualnej waluty i waluty w formie cyfrowej poprzez elektroniczne
sieci komunikacyjne, usługi wymiany walut w sieci komputerowej typu „każdy z każdym” (peer-to-peer), mianowicie
elektroniczne transmisje danych finansowych za pośrednictwem terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych,
transmisje informacji finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, 42 hosting serwerów
transakcyjnych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbioru informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, udostępnianie stron internetowych
w celu dostępu i pozyskiwania informacji, projektowanie
i tworzenie platform oraz stron internetowych do handlu
elektronicznego, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem platform i stron internetowych do handlu
elektronicznego, usługi programowania komputerowego
w dziedzinie walut wirtualnych, walut cyfrowych, kryptowalut i systemu blockchain, usługi w zakresie tworzenia aktywów cyfrowych mogących stanowić przedmiot obrotu.
(210)
(731)

482891
(220) 2018 02 28
KAIZEN FLEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Lubin
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(540) Kaizen Fleet

(531) 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów
osobowych, furgonetek, sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, zarządzanie
flotą pojazdów, transportową, 37 konserwacja i naprawa
pojazdów samochodowych, 39 wynajem i dzierżawa samochodów osobowych, furgonetek oraz pozostałych pojazdów samochodowych.
482892
(220) 2018 02 28
KAIZEN FLEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Lubin
(540) Kaizen Rent
(210)
(731)

Nr ZT15/2018

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, opracowywanie i wdrażanie strategii
biznesowych na rzecz innych, outsourcing [doradztwo biznesowe], doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw,
doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy
kosztów i zysków, doradztwo w zarządzaniu biznesowym
w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo i zarządzanie
biznesowe w zakresie wprowadzania nowych produktów
na rynek, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, usługi konsultacyjne i doradcze
w dziedzinie strategii biznesowej, doradztwo handlowe
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo dla
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie
prowadzenia firmy, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo dotyczące organizowania działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie analizy biznesowej,
opracowywanie strategii przedsiębiorstw, opracowywanie
strategii i pomysłów marketingowych.
(210) 482909
(220) 2018 02 28
(731) KURCZYŃSKI MARCIN AKURAT IZOLACJE, Kłobuck
(540) Grupa Akurat

(531) 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów
osobowych, furgonetek, sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, zarządzanie
flotą pojazdów, transportową, 37 konserwacja i naprawa
pojazdów samochodowych, 39 wynajem i dzierżawa samochodów osobowych, furgonetek oraz pozostałych pojazdów samochodowych.
(210) 482896
(220) 2018 02 28
(731) GAS-TRADING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) G GAS TRADING S.A.

(531) 01.15.05, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.01
(510), (511) 4 gaz płynny, paliwo gazowe, 6 butle metalowe
na gaz, pojemniki metalowe do gazów płynnych, 7 sprężarki
gazu, 11 bojlery na gaz, piece gazowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego], piece opalane gazem, piece
rekuperacyjne gazowe, gazowe generatory ciepła, instalacje grzewcze, piecyki gazowe, bojlery gazowe, urządzenia
grzejne na paliwa gazowe, kotły gazowe do centralnego
ogrzewania, 12 samochody, 37 doradztwo inżynieryjne,
39 magazynowanie paliw gazowych, transport gazu ziemnego, dystrybucja za pomocą rurociągów i kabli, magazynowanie i transport pojemników metalowych, 42 doradztwo
techniczne.
(210) 482898
(220) 2018 02 28
(731) WOJDYN-LUDWISIAK ALEKSANDRA KAIKAKU, Łódź
(540) KAIKAKU SHAPING THE FUTURE

(531) 29.01.13, 26.04.19, 27.01.01, 27.05.01
(510), (511) 17 izolacje przeciwwilgociowe budynków, izolacje do budynków z włókna szklanego, izolacje piankowe
do użytku w budownictwie, izolacje z materiału syntetycznego do ochrony termicznej rur, izolacje z funkcją uszczelniania do ochrony przed ciepłem, artykuły i materiały do izolacji
i zabezpieczeń, włókno szklane do izolacji, 37 izolowanie budynków, izolowanie dachów, izolowanie rurociągów, izolowanie budynków gotowych, izolowanie budynków w trakcie
budowy, budownictwo, budowa domów, budowa pomieszczeń, usługi budowlane i remontowe.
482913
(220) 2018 02 28
MY INFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole Lubelskie
(540) MY INFI
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu oraz części i akcesoria do wymienionych towarów, 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia,
35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
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(210) 482921
(220) 2018 02 28
(731) KALINOWSKI JERZY ARTPLEX, Pepłowo
(540) artplex design & production

(531) 26.11.12, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 składane stoiska ekspozycyjne, ekspozytory wiszące, ekspozytory stojące, przesłony ekspozycyjne,
urządzenia do ekspozycji plakatów, kasety do ekspozycji
biżuterii, przenośne panele wystawiennicze do celów ekspozycyjnych, meble do ekspozycji produktów w punktach
sprzedaży, urządzenia do ekspozycji wizytówek i ulotek,
stojaki na menu, stojaki wystawowe, stojaki na wizytówki,
stojaki na ulotki, 35 agencja public relations, badanie rynku,
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie
informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych,
elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych,
gromadzenie informacji związanych z reklamą, kampanie
marketingowe, informacja marketingowa, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony
internetowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku
w Internecie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, opracowywanie kampanii promocyjnych,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, marketing bezpośredni, marketing dotyczący promocji, marketing internetowy, marketing
w ramach wydawania oprogramowania, modelki i modele
do celów reklamowych i promocji sprzedaży, negocjowanie kontraktów reklamowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, organizacja
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania
nagród w celach promocyjnych, organizowanie losowania
nagród w celach reklamowych, pisanie scenariuszy do celów
reklamowych, planowanie strategii marketingowych, plakaty
reklamowe, pośrednictwo w zakresie reklamy, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca
tożsamości korporacyjnej, pomoc w zarządzaniu w zakresie
promocji działalności gospodarczej, produkcja i dystrybucja
reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów reklamowych, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie
logo reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych,
projektowanie ulotek reklamowych, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, produkcja reklam,
produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja nagrań wideo
do celów reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach
marketingowych, produkcja promocyjnych kaset wideo,
dysków wideo i nagrań audiowizualnych, promocja sprzedaży, promocja serii filmów na rzecz osób trzecich, promowanie działalności gospodarczej, promowanie sprzedaży artykułów mody za pośrednictwem artykułów promocyjnych
w czasopismach, promowanie sprzedaży towarów i usług in-
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nych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych,
promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie,
przygotowanie i rozmieszczanie reklam, promowanie wydarzeń specjalnych, przygotowywanie kampanii reklamowych,
reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
udostępnianie raportów marketingowych, umieszczanie
reklam, usługi agencji marketingowych, usługi agencji modelek i modeli do celów reklamowych, usługi informacyjne
dotyczące reklamy, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie reklamy,
40 drukowanie, drukowanie sitowe, drukowanie offsetowe,
drukowanie zdjęć, drukowanie cyfrowe, usługi poligraficzne,
oprawa dokumentów, oprawa książek, usługi introligatorskie,
registrowanie, twarda oprawa dokumentów, oprawa zeszytowa, falcowanie, dziurkowanie, obróbka drewna, obróbka
metalu.
482923
(220) 2018 02 28
WITWICKI BOHDAN NEW ENERGY,
Siemianowice Śląskie
(540) KATOWICE MARATON
(210)
(731)

(531) 26.13.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, fotografia, fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja
o rekreacji, kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, organizowanie obozów sportowych,
rozrywka, rozrywka - widowiska, teksty pisane inne niż reklamowe, teksty publikowane, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie filmów online
nie do pobrania, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie],
usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi
trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, wypoczynek (usługi związane z organizacją), zawody
sportowe organizowanie.
482925
(220) 2018 02 28
KCB SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Strefa 3L
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy medyczne; urządzenia
i przyrządy do fizjoterapii; przyrządy do masażu; urządzenia
i przyrządy do rehabilitacji; artykuły ortopedyczne; pulsometry; stabilizatory do celów medycznych, 28 sprzęt sportowy,
urządzenia sportowe, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły
(210)
(731)
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gimnastyczne i sportowe, gry sportowe, 41 zajęcia sportowe, zajęcia fitness, usługi sportowe i kulturalne, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, 44 usługi
medyczne, usługi ortopedyczne, fizjoterapia, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, rehabilitacja, zapewnianie obiektów
i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej.
482926
(220) 2018 02 28
FOX STRATEGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) FOX STRATEGY

(210)
(731)

(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 agencja public relations, badanie rynku, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy,
dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, działalność reklamowa, elektroniczne
publikowanie druków w celach reklamowych, gromadzenie
informacji związanych z reklamą, kampanie marketingowe;
informacja marketingowa, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe,
kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie,
kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, opracowywanie kampanii promocyjnych, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja dla wyszukiwarek
internetowych,marketing bezpośredni, marketing dotyczący
promocji, marketing internetowy, marketing w ramach wydawania oprogramowania, modelki i modele do celów reklamowych i promocji sprzedaży, negocjowanie kontraktów
reklamowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, organizacja i przeprowadzanie
wydarzeń marketingowych, organizacja i przeprowadzanie
imprez reklamowych, organizacja konkursów w celach reklamowych,organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń
promocyjnyc,organizowanie losowania nagród w celach
promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach
reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
planowanie strategii marketingowych, plakaty reklamowe,
pośrednictwo w zakresie reklamy, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, pomoc
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tożsamości
korporacyjnej, pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji
działalności gospodarczej, produkcja i dystrybucja reklam
radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów reklamowych,
prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie logo reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, promocja, reklama i marketing
stron internetowych online; produkcja reklam; produkcja
reklam telewizyjnych i radiowych; produkcja materiałów
reklamowych i reklam; produkcja nagrań wideo do celów
reklamowych; produkcja nagrań wideo w celach marke-

Nr ZT15/2018

tingowych; produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków
wideo i nagrań audiowizualnych; promocja sprzedaży; promocja serii filmów na rzecz osób trzecich; promowanie działalności gospodarczej; promowanie sprzedaży artykułów
mody za pośrednictwem artykułów promocyjnych w czasopismach; promowanie sprzedaży towarów i usług innych
podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych; promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie; przygotowanie i rozmieszczanie reklam; promowanie wydarzeń
specjalnych; przygotowywanie kampanii reklamowych;
reklama i marketing; reklama i usługi reklamowe; reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej; udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów;
udostępnianie raportów marketingowych; umieszczanie
reklam; usługi agencji marketingowych; usługi agencji modelek i modeli do celów reklamowych; usługi informacyjne
dotyczące reklamy; usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych; usługi w zakresie pozycjonowania marki; usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych; usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej; usługi w zakresie strategii rozwoju marki; usługi
w zakresie reklamy cyfrowej; usługi w zakresie reklamy.
(210) 482934
(220) 2018 02 28
(731) KOZIOŁ ADAM, Poznań
(540) Campair

(531) 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 22 namioty, namioty kempingowe, namioty
do upraw, daszki do namiotów, liny do namiotów, namioty
[daszki] dla pojazdów, namioty doczepiane do pojazdów, namioty do wspinaczki górskiej, namioty [daszki] do przyczep
kempingowych, namioty [nie do celów kempingowych],
plandeki, okrycia wodoodporne [plandeki], pokrycia wodoodporne [plandeki], plastikowe plandeki wielofunkcyjne,
pokrycia w postaci plandek, plandeki [nie dla statków], pokrowce na pojazdy [plandeki], plandeki z płótna żaglowego,
plandeki, markizy, namioty i niedopasowane pokrycia, plandeki, do użytku innego niż z pojazdami, plandeki, niedopasowane, do maszyn elektrycznych, arkusze z tworzyw sztucznych [plandeki], materiały arkuszowe z tworzyw sztucznych
do zastosowania jako plandeki.
482949
(220) 2018 03 01
UNICEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn
(540) TUDEL
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i piekarnicze, chałwa, baklawa, lokun, bułki, chleb, ciasta, herbata, kanapki, borek, naleśniki, pizza, przyprawy, gozleme, kawa, orientalne wypieki,
43 usługi kawiarni, restauracja, kawiarnia.
(210)
(731)

(210)
(731)

482960
(220) 2018 03 01
WĄDOŁOWSKI ADAM SKUP, SPRZEDAŻ, NAPRAWA
MOTOCYKLI, Jedwabne
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(540) MS motostodoła Jedwabne
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dzinie 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.

(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.01.19, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż, skup, import, naprawa motocykli,
export motocykli krajowych jak i zagranicznych.

(210) 482973
(220) 2018 03 01
(731) KRYTENKO ANDRZEJ, Suchy Dwór
(540) MicroWand
(510), (511) 9 urządzenia elektroniczne.

(210) 482966
(220) 2018 02 28
(731) ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH, Warszawa
(540) Bilnik

(210) 482982
(220) 2018 03 01
(731) GRONOWSKA ANNA ZOFIA, Warszawa
(540) Bemowo dental studio

(531) 27.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(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 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 dzie-

(531) 02.09.10, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 doradztwo w zakresie pomocy medycznej
świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, konsultacje dentystyczne, stomatologia kosmetyczna, usługi dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej.
(210) 483037
(220) 2018 03 02
(731) KIEWESZ AGNIESZKA HRABINA, Warszawa
(540) Hrabina Chce Jeść

(531) 29.01.01, 27.05.01, 08.01.16
(510), (511) 30 babeczki, bezy, browni, ciasto drożdżowe
z nadzieniem z owoców, ciasta z dyni, ciasta z kremem, ciasto śliwkowe, cienkie ciasto bazowe do tart, ekierki, espresso, gofry, gofry z polewą czekoladową, herbata, kakaowe
napoje, kawa, kawałki ciast, lody, mąka do pieczenia, mąka
na ciasto, mieszanki do wypieku muffinek, musy, napoje
kawowe z mlekiem, napoleonki, pączki, pierniczki, pierniki,
ptysie, quiche (tarty), szarlotka, tarty, tiramisu, torty lodowe,
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze z mąki, 35 wsparcie
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie działalności restauracji, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi marketingowe w dziedzinie restauracji.
(210) 483041
(220) 2018 03 02
(731) SKWORZ ANDRZEJ, Poznań
(540) ORTHOMAT
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 materace przeciwodleżynowe, materace
przeciw odleżynom, materace do celów medycznych, materace nadmuchiwane do celów ortopedycznych, materace
zmiennociśnieniowe do użytku medycznego, materace nadmuchiwane do celów medycznych, materace ortopedyczne do użytku medycznego, materace dmuchane do celów
medycznych, materace ortopedyczne zapobiegające tworzeniu się odleżyn, materace do wózków szpitalnych dla
pacjentów, materace powietrzne dla niemowląt [do celów
medycznych], materace powietrzne dla dzieci [do celów
medycznych], segmentowe, nadmuchiwane, lecznicze materace o niskiej stratności powietrza, ochraniacze na materace dla osób cierpiących na inkontynencję, 20 materace łóżkowe, materace sprężynowe, materace dmuchane, materace
ogniotrwałe, materace piankowe, materace kempingowe,
materace - inne niż materace położnicze, materace nadmuchiwane kempingowe, pływające nadmuchiwane materace, materace dmuchane kempingowe, piankowe materace
kempingowe, podstawy pod materace, nakładki na materace, materace z lateksu, materace typu futon, inne niż materace położnicze, materace sprężynowe do łóżek, łóżka, pościel, materace, poduszki, nakładki wierzchnie na materace,
wierzchnie nakładki na materace, maty kempingowe do spania [materace], materace puchowe z pierzem [piernaty], materace dmuchane, do celów niemedycznych, materace wykonane z elastycznego drewna, łóżka zawierające materace
z wkładem sprężynowym, maty do drzemki, poduszki lub
materace, materace dmuchane (nadmuchiwane), nie do celów medycznych.
483099
(220) 2018 03 05
MÓWI SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) kinobox
(510), (511) 9 filmy animowane, filmy rysunkowe, nagrane
filmy, filmy kinematograficzne, filmy wideo, matryce filmów,
film kinematograficzny, naświetlony, filmy rysunkowe animowane, wstępnie nagrane filmy, naświetlone filmy światłoczułe,
filmy do pobrania, naświetlone taśmy filmowe, wstępnie nagrane filmy kinematograficzne, wstępnie nagrane filmy kinowe, nagrania wideo z filmami, płyty wideo z nagranymi filmami animowanymi, filmy o zwiększonej czułości, naświetlone,
naświetlone filmy o podwyższonej czułości, animowane filmy
rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, projektory kinowe, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne,
urządzenia kinematograficzne, 16 afisze, plakaty, artykuły
biurowe [z wyjątkiem mebli], bilety, biuletyny informacyjne,
bloki [artykuły papiernicze], broszury, gazety, kalendarze, karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmiennicze], materiały piśmienne, publikacje drukowane, torby papierowe,
25 odzież, 35 promocja serii filmów na rzecz osób trzecich,
reklama w zakresie filmów kinowych, produkcja filmów reklamowych, produkcja reklam kinowych, reklamowanie filmów
kinematograficznych, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, reklama radiowa, reklama i marketing, promocja [reklama]
koncertów, reklama w czasopismach, reklama promocyjna
projektów badawczych, reklama i usługi reklamowe, reklama biznesowych stron internetowych, reklama w zakresie
filmów kinowych, reklamy kinowe, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, udzielanie informacji związanych
z reklamą, promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, reklama online za pośrednictwem
komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama w Internecie
(210)
(731)
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dla osób trzecich, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej,
reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji,
rozpowszechnianie reklam, usługi w zakresie tworzenia marki
(reklama i promocja), wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
usługi sprzedaży multimediów oraz przekąsek i napojów,
40 obróbka taśm filmowych, przenoszenie materiału wideo
w celu konwersji filmu kinematograficznego na taśmę wideo,
remastering filmów z jednego formatu na inny, kopiowanie
filmów kinowych na potrzeby telewizji, kopiowanie filmów
kinowych, reprodukcja filmów kinematograficznych, kopiowanie filmów, 41 dubbing, informacja o edukacji, informacja
o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, rezerwowanie miejsc na pokazy,
sporządzanie napisów [np. do filmów], usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi kinowe, usługi rozrywkowe,
wynajem urządzeń kinematograficznych, prezentacja filmów,
przedstawianie filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie
projektorów, produkowanie filmów, pokazy filmowe, produkcja filmów, rozrywka filmowa, studia filmowe, pokazy filmów
wideo, pokazy filmów kinowych, planowanie pokazów filmów, usługi wypożyczania filmów, usługi dystrybucji filmów,
wypożyczanie filmów kinowych, usługi pokazów filmowych,
pokazy filmów kinematograficznych, usługi rozrywkowe
w postaci filmów, pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, usługi studiów filmowych, przygotowywanie napisów
do filmów, świadczenie usług rozrywkowych poprzez filmy
kinowe, usługi w zakresie pokazów filmów kinematograficznych, usługi informacyjne dotyczące harmonogramu wyświetlania filmów, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem płatnej telewizji,
udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów,
widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych
nie do pobrania za pośrednictwem usługi wideo na życzenie,
udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view], 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, przygotowywanie posiłków i napojów, rozlewanie napojów, usługi
prowadzenia barów, bufetów, kawiarni, usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, udostępnianie
pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, wynajem sal
na zebrania, wynajem pomieszczeń na wystawy.
(210) 483100
(220) 2018 03 05
(731) GONTAREK MARIUSZ, Lipińskie
(540) REGLE
(510), (511) 29 kiełbasy wędzone, liofilizowane mięso, mięsa
wędzone, paczkowane mięso, wędliny, suszone mięso, masło, przetworzony ser, ser twarogowy, ser miękki, ser owczy,
ser twardy, 30 bułki, ciasteczka, ciasta, chrupiące pieczywo,
krakersy, miękkie precle, rogaliki, rożki do lodów, 32 napoje
energetyzujące i izotoniczne oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, piwo i produkty piwowarskie, soki, toniki, woda, woda gazowana, woda litowa,
woda mineralna, woda niegazowana.
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(210)
(731)

483120
(220) 2018 03 05
ZARZECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) ZARZECKA atelier od 2005 roku

(210)
(731)

(531) 03.01.06, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 37 usługi montażowe, instalacyjne w zakresie
dekoracji wnętrz, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie dekoracji.

(531) 01.15.15, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.04
(510), (511) 44 usługi medyczne.

(210) 483129
(220) 2018 03 05
(731) ZIMNOCH STANISŁAW KOL-DROG, Warszawa
(540) KOL DROG

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały kolejowe, niemetalowe, materiały niemetalowe do nawierzchni przejazdów kolejowych, materiały
gumowe do nawierzchni przejazdów kolejowych, łubki
poliamidowe jako materiały kolejowe, podkłady kolejowe,
niemetalowe, płyty gumowe wewnętrzne i zewnętrzne jako
elementy nawierzchni przejazdów, 37 usługi budowlane,
konserwacyjne, rozbiórkowe, wyburzeniowe i modernizacyjne, budowanie, konserwacja i modernizacja dróg kolejowych, budowanie, konserwacja i modernizacja przejazdów
kolejowych i tramwajowych, usługi budowlano-remontowe
w zakresie torowisk.
483130
(220) 2018 03 05
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) 4MOVE activevitamin
(210)
(731)

(531) 06.01.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje musujące,
nektary owocowe, soki owocowe, soki warzywne, sorbety
(napoje), syropy do napojów, woda gazowana, woda stołowa, woda mineralna, napoje chłodzące, energetyzujące,
izotoniczne, preparaty do produkcji wody gazowanej, produkty w proszku do wytwarzania napojów energetycznych,
wzmacniających i innych, pastylki do napojów musujących,
wody i napoje smakowe i witaminizowane, piwo.

43

483141
(220) 2018 03 06
CENTRUM ZDROWIA ARASZKIEWICZ
ŁAŹNIA MIEJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bydgoszcz
(540) VITADRIP KROPLÓWKI WITAMINOWE

(210) 483143
(220) 2018 03 06
(731) KTM JABŁOŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Reszel
(540) CENTRUM ZDROWIA TWÓJ PARTNER

(531) 02.07.12, 02.01.10, 02.09.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 39 usługi ratownictwa, 41 usługi
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi trenera osobistego [trening
sprawności fizycznej], usługi trenerskie, wynajmowanie
obiektów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, 43 domy
opieki dla osób w podeszłym wieku, 44 opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc
medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
porady w zakresie farmakologii, sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, usługi dentystyczne, usługi
doradcze w zakresie zdrowia, usługi dentystyczne, usługi
doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi optyczne, usługi ortodontyczne, usługi
położnicze [akuszeria], usługi psychologów, wypożyczanie
sprzętu medycznego, fizjoterapia, hospicja, opieka paliatywna, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne.
(210) 483154
(220) 2018 03 06
(731) TXM SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(540) TXM FAMILY+
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, walizy
i torby podróżne, parasoli i parasole przeciwsłoneczne,
21 zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, sprzęty i artykuły do sprzątania i czyszczenia, 25 nakrycia głowy,
odzież, obuwie, oraz części i akcesoria do wymienionych towarów zawarte w tej klasie, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35 usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych.

44
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483155
(220) 2018 03 06
PRAWOSPORTOWE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) NON OLYMPICTV
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 agencje informacyjne, fora [pokoje rozmów]
dla serwisów społecznościowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, transfer
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów
internetowych online, usługi w zakresie wideokonferencji,
wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych.
483161
(220) 2018 03 06
MIĘSIKOWSKI MICHAŁ GOBIO-USŁUGI
PRZYRODNICZE, Toruń
(540) GOBIO
(210)
(731)

(531) 03.09.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 42 analizy wody, badania w zakresie
ochrony środowiska naturalnego, badania biologiczne, badanie jakości drewna na pniu, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, 45 usługi w zakresie przygotowywania
dokumentów prawnych.
483170
(220) 2018 03 06
NAV24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) NAV24 business software
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.17, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie firmowe, oprogramowanie
do zakładów, oprogramowanie do zarządzania finansami,
oprogramowanie do sterowania procesami, oprogramowanie do udostępniania plików, oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, oprogramowanie komputerowe
do zarządzania dokumentami, oprogramowanie do analizy
danych biznesowych, oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, komputerowe oprogramowanie do pracy
zespołowej, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie komputerowe do zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi, 42 usługi konsultacyjne
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związane z oprogramowaniem komputerowym, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna], udzielanie porad technicznych
związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania
komputerowego.
(210) 483172
(220) 2018 03 06
(731) MEIER WILFRIED, Lütow, DE
(540) EUROPÄISCHES SEEADLER-ZENTRUM

(531)

01.01.01, 01.01.05, 03.07.01, 03.07.16, 26.01.04, 27.05.05,
29.01.15, 01.11.08, 03.07.24, 27.01.12
(510), (511) 35 pomoc w zarządzaniu i administrowaniu
działalnością gospodarczą w zakresie centrów badawczych,
rekreacyjnych, rozrywkowych i wypoczynkowych, doradztwo biznesowe dotyczące franczyzy, w szczególności w zakresie prowadzenia centrów badawczych, rekreacyjnych,
rozrywkowych i wypoczynkowych, reklama, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw handlowych w celach handlowych i reklamowych,
36 doradztwo finansowe, 37 budownictwo, usługi wykonawcy obiektów budowlanych, mianowicie realizacja inwestycji budowlanych, w szczególności parków dzikiej przyrody i centrów badawczych, rekreacyjnych i rozrywkowych,
39 organizowanie podróży i wycieczek, 41 prowadzenie
parków dzikiej przyrody, centrów rekreacyjnych i rozrywkowych, w szczególności z centrami dla odwiedzających
i szlakami przygody, ujętymi w klasie 41, prowadzenie działalności sportowej i kulturalnej, organizowanie i prowadzenie przedstawień na żywo, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych, planowanie, organizowanie i prowadzenie
konferencji i spotkań, 42 doradztwo techniczne w zakresie koncepcji franczyzowych, udostępnianie informacji
naukowych o charakterze technicznym i naukowym wraz
z wiedzą specjalistyczną, w szczególności o charakterze ornitologicznym, badania naukowe, w szczególności badania
biologiczne dotyczące orłów bielików i innych dzikich zwierząt, dotyczące ich ochrony, trybu życia i hodowli, badania
naukowe w związku z orłami bielikami i dzikimi zwierzętami,
43 prowadzenie hoteli, parków dzikiej przyrody, ośrodków
wypoczynkowych, centrów rekreacyjnych i rozrywkowych
(zakwaterowanie i wyżywienie) wraz z noclegiem, w szczególności domków letniskowych, usługi hotelowe, parków
dzikiej przyrody, centrów rekreacyjnych i rozrywkowych
w szczególności z centrami dla odwiedzających i szlakami
przygody, poprzez zapewnienie tymczasowego zakwaterowania oraz zaopatrzenia w żywność i napoje, 44 usługi weterynaryjne, usługi opieki zdrowotnej dla zwierząt, usługi szpitali i ośrodków opieki dla orłów bielików i dzikich zwierząt,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem,
45 doradztwo prawne dotyczące koncepcji franczyzowych,
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usługi wydawania licencji na koncepcje franczyzowe, licencjonowanie oprogramowania komputerowego, w szczególności do administrowania działalnością gospodarczą i badań.
(210) 483179
(220) 2018 03 07
(731) KUBIŚ MAKSYMILIAN, Jastrzębia Góra
(540) somuchso
(510), (511) 9 płyty kompaktowe z muzyką, nagrania wideo
z muzyką, do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji
tekstowych i obrazowych utrwalonych na nośnikach, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania udostępniona na witrynach internetowych MP3, 41 usługi rozrywkowe w postaci występów zespołu muzycznego,
produkcja filmów, nagrań na płytach CD i DVD.
(210) 483180
(220) 2018 03 07
(731) KLUGE DARIUSZ FIRMA KLUGE, Maszewo Duże
(540) KLUGE

45

483293
(220) 2018 03 09
KRAWCZYK-JASTRZĘBSKA BEATA 3 CARGO,
Goczałkowice-Zdrój
(540) 3CARGO

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 36 usługi agencji celnej, pośrednictwo celne,
39 usługi agencji spedycyjnej, usługi składu celnego, usługi
magazynowania towarów, przechowywanie towarów pod
zamknięciem celnym, wynajem magazynów i miejsc składowania towarów, usługi transportu lądowego krajowego
i międzynarodowego towarów, usługi składowania, przeładunku, dystrybucji i przechowywania ładunków, usługi
frachtowe, logistyka transportu, usługi dostarczania i udzielania informacji dotyczących transportu, spedycji, logistyki,
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie
transportu lądowego.
483314
(220) 2018 03 09
KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH
J. POSCHLOD, P. MAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) POLYFLEX
(210)
(731)

(531) 12.03.11, 12.03.25, 27.05.01, 27.05.05, 12.03.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia
do gaszenia ognia, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 40 obróbka materiałów.
483283
(220) 2018 03 09
KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH
J. POSCHLOD, P. MAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) NEUFLEX

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22, 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 7 zamiatarki drogowe, zamiatarki ulic, zamiatarki
elektryczne, zamiatarki bezprzewodowe, zamiatarki drogowe [maszyny], zamiatarki ulic [maszyny], zamiatarki drogowe
[samojezdne], zamiatarki do trawników [maszyny], elektryczne zamiatarki do dywanów, zamiatarki elektryczne (części
maszyn), zamiatarki [maszyny] do basenów.

(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 7 zamiatarki drogowe, zamiatarki ulic, zamiatarki
elektryczne, zamiatarki bezprzewodowe, zamiatarki drogowe [maszyny], zamiatarki ulic [maszyny], zamiatarki drogowe
[samojezdne], zamiatarki do trawników [maszyny], elektryczne zamiatarki do dywanów, zamiatarki elektryczne (części
maszyn), zamiatarki [maszyny] do basenów.
483319
(220) 2018 03 09
PERFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEXCONCEPT SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Poznań
(540) ARCHTEKA

(210)
(731)

(531) 26.03.04, 26.03.18, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 publiczna prezentacja i pokazy świadczonych
usług w zakresie montażu różnego rodzaju wykładzin np.
targowych, kontraktowych, montażu sztucznej trawy, mat
wejściowych, wycieraczek, paneli podłogowych, systemów
antypoślizgowych, dywanów, podłóg winylowych, montaż
folii do reklamy wizualnej, folii dekoracyjnych do szkła, montaż folii architektonicznych, samochodowych, okiennych itp,
prowadzone w formie pokoju wystawienniczego, miejsca
przeznaczonego do prezentowania specjalnie zaaranżowanych ekspozycji, 37 montaż wykładzin targowych, kontraktowych, montaż sztucznej trawy, montaż mat wejściowych,
wycieraczek, montaż paneli podłogowych, montaż systemów antypoślizgowych, montaż podłóg winylowych, montaż dywanów, montaż folii do reklamy wizualnej, montaż
folii dekoracyjnych do szkła, montaż folii architektonicznych,
montaż folii samochodowych, montaż folii okiennych.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

480869, 480882, 482850

2

481835

3

480966, 481337, 481960, 482692, 482850

4

482896

5

480790, 480882, 481337, 481740, 481876, 481878, 481879, 481960, 482101, 482109, 482111, 482397, 482650,
482654, 482657, 482850

6

473296, 480973, 480977, 481906, 482067, 482645, 482896

7

482631, 482896, 483283, 483314

8

481906

9

476727, 479669, 480598, 481722, 481765, 481977, 482021, 482294, 482776, 482781, 482885, 482886, 482888,
482973, 483099, 483170, 483179, 483180

10

481337, 481765, 482433, 482850, 482925, 483041

11

480973, 480977, 481977, 482022, 482023, 482067, 482781, 482896, 483180

12

482645, 482871, 482896, 482913

16

477083, 479669, 481570, 481906, 482433, 482683, 482850, 483099

17

480973, 480977, 481906, 482909

18

482913, 483154

19

481720, 481835, 483129

20

482601, 482921, 483041

21

482433, 483154

22

482934

24

481548

25

462396, 478197, 480961, 481570, 482094, 482291, 482630, 482832, 482854, 482855, 483099, 483154

27

482604

28

478197, 481570, 482291, 482836, 482837, 482838, 482925, 483154

29

462396, 481368, 481763, 481796, 482650, 482654, 482881, 483100

30

480989, 481885, 481995, 481997, 482017, 482452, 482454, 482650, 482858, 482860, 482862, 482864, 482881,
482949, 483037, 483100

31

481763, 481876, 481878, 481879, 481885

32

462396, 482324, 482340, 482612, 482650, 482654, 482657, 483100, 483130

33

480974, 480976, 481832

35

462396, 470120, 477083, 478197, 479669, 480598, 480989, 481008, 481337, 481368, 481548, 481740, 481803,
481825, 481977, 482022, 482023, 482067, 482092, 482135, 482208, 482209, 482210, 482226, 482291, 482294,
482356, 482394, 482397, 482433, 482593, 482594, 482604, 482647, 482650, 482654, 482657, 482678, 482683,
482718, 482720, 482756, 482776, 482781, 482850, 482867, 482885, 482886, 482888, 482891, 482892, 482898,
482913, 482921, 482926, 482960, 483037, 483099, 483143, 483154, 483172, 483319

36

481825, 482226, 482433, 482593, 482594, 482678, 482756, 482885, 482886, 482888, 482966, 483172, 483293

37

473296, 478128, 479669, 482574, 482575, 482615, 482645, 482891, 482892, 482896, 482909, 483120, 483129,
483172, 483319

38

474067, 476727, 479669, 480961, 482092, 482356, 482776, 482885, 482886, 482888, 482966, 483155

39

479569, 481825, 482670, 482761, 482850, 482891, 482892, 482896, 483143, 483172, 483293

Nr ZT15/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

47

2

1

40

481765, 482574, 482575, 482628, 482757, 482921, 483099, 483180

41

470120, 474067, 476727, 477083, 479569, 480961, 480989, 481570, 481617, 481803, 481848, 482092, 482135,
482208, 482209, 482210, 482356, 482433, 482670, 482683, 482776, 482813, 482836, 482837, 482838, 482923,
482925, 483099, 483143, 483161, 483172, 483179

42

476727, 479669, 480961, 481337, 481722, 482356, 482756, 482776, 482781, 482885, 482886, 482888, 482896,
483120, 483161, 483170, 483172

43

479569, 481644, 482208, 482209, 482210, 482367, 482459, 482621, 482670, 482813, 482836, 482837, 482838,
482858, 482860, 482862, 482864, 482949, 483099, 483143, 483172

44

475496, 480598, 481337, 481669, 482397, 482433, 482606, 482664, 482816, 482925, 482982, 483141, 483143,
483172

45

482226, 482356, 482683, 483161, 483172

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

100% CUISINABLE DELICIOUS PROVISIONS
CHIEFS’ CHOICE
330 30% WYDAJNIEJSZY 30%
OSZCZĘDNOŚCI 30 LAT GWARANCJI*
3CARGO
4MOVE activevitamin
AMPEL
ARCHTEKA
artplex design & production
aste
Baltic Park MOLO AQUAPARK
Bemowo dental studio
Bilnik
BIOJUICE
biomedika
BIONAPIL
BONUS PARK HANDLOWY
BOZZETTI
browar tey
BUDOWAĆ STABILNIE
BURGUSIE
Campair
cenergo LOGISTYKA
CENTRUM ZDROWIA TWÓJ PARTNER
CF FuturoCoin
CF FUTUROCOIN
Chairs.center
Cherry Passion
Cin&Cin Lubię tak
CITI WELCOME WHAT’S NEXT
citi Welcome what’s next
CLEVERFIT PURMO
CLEVERFIT
Color it! PREMIUM
CONCEPT EIENDOM
CYBER PROTEKTOR
Data Point
DH
Diatta CATERING DIETETYCZNY
DIUREDON
DobryHotel
DobryHotel
Dorato Szykuj Korki
EUROPÄISCHES SEEADLER-ZENTRUM
EXTREME ENERGYLANDIA

482459
481906
483293
483130
482604
483319
482921
481977
482813
482982
482966
482654
475496
481740
482397
482601
482324
482683
481796
482934
482761
483143
482885
482886
482628
482017
480974
482593
482594
480973
480977
480966
482615
479669
478128
482210
481644
482101
482208
482209
480976
483172
482836

Facelove
FASHIONBOX
feeCOMPASS
Force Light as a Service
FOX STRATEGY
FRIGOMATEO INTERNATIONAL SPEDITION
Frutti di Mare
Fullframe
FUNDACJA NIEBIESKIE SERCE
FUTUROCOIN
G GAS TRADING S.A.
GFM
GG
GOBIO
GOPLANA
Grupa Akurat
HAPPY HOME
HEXAGON ELEMENTY ZŁĄCZNE
I TECHNICZNE
HEXAGON
HP HAND-PROD Nasza technologia
jest Twoją przyszłością
Hrabina Chce Jeść
HUSARIA POLSKA JAZDA
HYPERION
HYPERION
I LIKE PIZZA
IBUSAL
IBUXAL
IceFood.pl delikatesy świeżo mrożone
IDEAL TRAVEL
inventage
INVENTITY
IZAKO BOARS
JAŚ WĘDROWNICZEK
jeans aid.com
jeans aid.com
KAIKAKU SHAPING THE FUTURE
Kaizen Fleet
Kaizen Rent
KATOWICE MARATON
KEGGER
kinobox
KLOCKI.edu.pl
KLUGE

482606
474067
481722
482781
482926
481825
481995
481617
482433
482888
482896
473296
478197
483161
482881
482909
476727
482720
482718
482850
483037
462396
482837
482838
482367
482111
482109
482394
479569
482226
482756
480961
482670
482574
482575
482898
482891
482892
482923
482645
483099
482867
483180

Nr ZT01/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

Kochamy Desery
Kochamy Desery
KOL DROG
Leniwy poranek
LOTNICZE DEPUŁTYCZE
LOVE
Lulunia Twoje pierwsze dziecko!
MARMARE
MicroWand
Mind Shower
MINI KIWI Farm ENJOY & TASTE MINI KIWI
MS motostodoła Jedwabne
MY INFI
NAV24 business software
NEUFLEX
NON OLYMPICTV
OFTALABS
ONWELO WE DELIVER YOUR IDEAS
ORTHOMAT
Pan Lager WARZONE NA ZIEMIACH
NAMYSŁOWSKICH PIWO REGIONALNE.
1321 JASNE PEŁNE P. Lager
PAX PHU
PITBULL
POLMAR
POLSKA GRUPA TEKSTYLNA
POLYFLEX
POZŁACANY WARKOCZ ŚPIEWNIK ŚLĄSKI
KATARZYNY GÄRTNER
PRESTIGE PHARM
PRIME VISIO POLSKA
probitas finance
Prosperm
PUPIL CARE
PUPIL LONG LIFE HEALTHY PROTECTION
PUPIL LONG LIFE
R REBEL

2

482858
482860
483129
482092
470120
482612
482291
481835
482973
481803
481763
482960
482913
483170
483283
483155
481337
482776
483041

482340
482631
482692
482067
481548
483314
481848
481008
480598
482678
480882
481876
481879
481878
482294

49
1

REGLE
REWITAL
ROTA
SENSOFEET
Sensointima
SHAMELESS
Shantala
showup.tv
SI SI LINGERIE
SKARBY Wsi
Smartclip
somuchso
Sportlandia
Strefa 3L
SYSTEM DROB
Szaffran RESTAURACJA
T TABOU
TechMeT
TERCET
top wina świata GRZANIEC KOŁOBRZESKI
PRODUKT POLSKI WINO KORZENNE
TUDEL
TXM FAMILY+
UBIERAMY ŚWIATŁO
UR CLINIC
VICHER
VIFORTE
VITADRIP KROPLÓWKI WITAMINOWE
Vobro Frutti di Mare
WE DRESS THE LIGHT
Woseba Mocca Fix Gold
YAGOODY SUPERFOOD
Yagoody
ZA LUSTREM
ZARZECKA atelier od 2005 roku
ZIELONE KOKTAJLE
ZOO-RAJ KAPRYKOWSCY

2

483100
480869
482094
481765
481960
482855
482664
482356
482630
482647
482021
483179
481570
482925
481368
482621
482871
482757
481720
481832
482949
483154
482023
482816
482832
480790
483141
481997
482022
480989
482657
482650
481669
483120
477083
481885

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.
321529
1125729
1163599
1393826
1393831
1393886
1393907
1393915
1393934
1393946
1393955
1393956
1393957
1394062
1394081
1394085
1394150
1394179
1394181
1394182
1394193
1394231
1394242
1394284

OLD NICK (2018 01 29)
32, 33
EDAGUM (2017 11 28)
1, 5, 31
2018 02 02)
CFE: 03.02.13
18
OBO NEW MATERIAL (2018 01 04)
CFE: 26.05.03, 27.05.09, 28.03.00
1
Acteav life (2017 10 09)
CFE: 27.05.01
30
AYD OE Excellence! (2017 09 21)
CFE: 27.05.19, 29.01.12
12, 35
Jinghua (2017 11 08)
CFE: 26.15.07, 28.03.00
17
PROVIGI (2017 10 05, 2017 09 05)
CFE: 27.05.24
3, 21, 35
I AMGYM (2017 12 05)
CFE: 27.05.01
41
HG HIGH GREAT (2017 12 11)
CFE: 26.03.01, 27.05.01
12
2017 12 14)
CFE: 28.03.00
19
2017 12 14)
CFE: 28.03.00
19
2017 12 14)
CFE: 28.03.00
19
2017 12 14)
CFE: 28.03.00
29
Testomed (2017 10 20)
5
2018 01 03, 2017 07 10)
CFE: 20.01.03, 26.05.09
16, 18, 35
Caviarus (2017 12 04, 2017 09 25)
29, 35
KANZLER (2017 11 23)
CFE: 27.05.24
25, 35
ENN (2017 12 14)
CFE: 26.01.03, 27.01.01
1
2017 12 14)
CFE: 28.03.00
31
CHEKA (2017 12 15)
CFE: 28.05.00
33
HR (2017 12 11)
18, 25
2017 12 21, 2017 11 21)
CFE: 26.11.08, 28.05.00, 29.01.12
1
ROLLER-PEARL (2018 01 09, 2017 07 13)
3

1394301
1394308
1394378
1394405
1394429
1394436
1394495
1394500
1394501
1394503
1394504
1394505
1394507
1394508
1394518
1394641
1394713
1394743

1394775
1394788

LICUNDA JI (2017 12 11)
CFE: 28.03.00
39
FENGSHU (2017 12 20)
CFE: 05.03.04, 28.03.00
23
THE BACON SPECIALIST SINCE 1912
(2017 08 28, 2017 02 28)
CFE: 03.04.18, 07.01.18, 29.01.13
29
NUOER (2017 12 20)
CFE: 19.11.04, 27.05.01, 28.03.00
1
Pearl River Cable (2017 09 20, 2017 05 18)
CFE: 28.03.00
9, 17
JUST MUST (2017 12 05)
CFE: 27.05.01
9
D (2017 12 08)
CFE: 27.05.17, 28.03.00
9
2017 12 14)
CFE: 28.03.00
29
2017 12 14)
CFE: 28.03.00
31
NUOER (2017 12 20)
CFE: 19.11.04, 27.05.01, 28.03.00
1
NUOER (2017 12 20)
CFE: 19.11.04, 27.05.01, 28.03.00
40
NUOER (2017 12 20)
CFE: 19.11.04, 27.05.01, 28.03.00
17
NUOER (2017 12 20)
CFE: 19.11.04, 27.05.01, 28.03.00
35
NUOERFLOC (2017 12 20)
CFE: 27.05.01
1
BMSG (2018 01 24)
CFE: 27.05.01
1
ManFlu (2018 02 15, 2017 08 21)
41
can besler NUTS (2017 11 08)
CFE: 05.03.13, 26.04.18, 27.05.24, 29.01.13
29
CRICOVA NOMEN EST OMEN
CRICOVA&nbsp;CRICOVA
(2017 11 30, 2017 09 05)
CFE: 03.01.02, 24.09.05, 25.01.15, 27.05.10
33
SKINS (2018 01 23, 2017 08 11)
1, 2
dix DIX (2017 12 15, 2017 08 01)
CFE: 16.03.13, 27.05.09, 29.01.12
3, 5, 8, 9, 10,
21, 44

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1125729,
1394518,

1393826,
1394775

1394181,

2

1394775

3

1393915,

1394284,

1394788

5

1125729,

1394081,

1394788

8

1394788

9

1394429,

1394436,

1394495,

10

1394788

12

1393886,

1394242,

1394405,

1394503,

1394788

1393946

16

1394085

17

1393907,

1394429,

1394505

18

1163599,

1394085,

1394231

19

1393955,

1393956,

1393957

21

1393915,

1394788

23

1394308

25

1394179,

1394231

29

1394062,

1394150,

1394378,

30

1393831

31

1125729,

1394182,

1394501

32

321529

33

321529,

1394193,

1394743

35

1393886,

1393915,

1394085,

39

1394301

40

1394504

41

1393934,

44

1394788

1394641

1394500,

1394713

1394150,

1394179,

1394507

1394508,

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.
475308
475154
474375
477488
461385
478897
477519
477582
477637

UP Global Sourcing UK Limited
2017 12 27
35
MIK INTERNATIONAL GMBH & CO. KG
2018 01 09
6, 40
VITATEC Medizintechnik GmbH
2018 01 09
10, 21, 35
BANCO DE SABADELL S.A.
2018 02 13
35, 41, 43
ANDROS (Société en Nom Collectif )
2018 02 20
29
Apple Inc.
2018 03 19
9, 37, 42
THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY
2018 03 19
9, 36, 38
PUIG FRANCE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFÉE
2018 03 19
3, 5
Nicoventures Holdings Limited

478756
478756
478366
478866
478682
477734
476429

2018 03 20
34, 35
NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 03 21
3, 5
FARMEC SA
2018 03 22
3, 5
PUNDZIS PIOTR Z.P. ALEXANDER
2018 03 19
16, 28, 35
EMPIRE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 03 19
3
Balex Metal a.s.
2018 03 19
6, 19, 37
WK sp. z o.o.
2018 03 23
35
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PROWERK” Spółka z o.o.
2018 03 19
7, 8, 9, 11, 17, 21

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.
1302999

THE HERSHEY COMPANY
2018 01 22

1374454
30

CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME
2018 03 01

18, 25
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