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

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 - ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Nr ZT17

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W URZĘDZIE PATENTOWYM
ZNAKACH TOWAROWYCH

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 470443
(220) 2017 04 13
(731) OFMAN MAŁGORZATA, Szczecin
(540) MISS NATURE INTERCONTINENTAL

(531) 27.05.01, 29.01.11, 24.09.02, 26.13.25
(510), (511) 16 czasopisma, katalogi, periodyki, afisze, albumy, fotografie, kalendarze, 41 usługi prowadzenia i organizowania kursów, pokazów, szkoleń, konferencji, seminariów
w zakresie edukacji ekologicznej, organizowanie i prowadzenie warsztatów specjalistycznych w zakresie edukacji ekologicznej, produkowanie filmów związanych z ekologią, reportaże fotograficzne, organizowanie konkursów Miss nature.
471661
(220) 2017 05 15
REMEDIUM KM-TARGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZILNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Konin
(540) 100% ECO SKŁAD ZDROWIA SKLADZDROWIA.PL
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01, 26.11.11
(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, 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,
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, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle
(z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania
pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne, 30 Kawa, herbata, kakao i substytuty
kawy, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa,
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy
(przyprawy), przyprawy, lód, 31 produkty rolne, ogrodnicze
i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże
owoce i warzywa, naturalne rośliny i kwiaty, żywe zwierzęta,
karma dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(210) 472026
(220) 2017 05 23
(731) ROSOCHOWICZ ROBERT, Zalasewo
(540) FL FastLife.pl

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi pokazów filmowych, usługi trenerskie,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
usługi artystów estradowych, usługi rozrywkowe, informacja o imprezach rozrywkowych, produkcja filmów, innych
niż reklamowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, studia
filmowe, usługi reporterskie, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie publikacji
elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych,
planowanie przyjęć [ rozrywka], fotoreportaże, fotografia,
wystawianie spektakli rewiowych, wystawianie spektakli
na żywo, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie książek, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, usługi studia nagrań, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, produkcja
widowisk, sporządzanie napisów [np. do filmów], telewizyjne
usługi rozrywkowe, dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
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na żądanie, tłumaczenia, montaż taśm wideo, nagrywanie
na taśmach wideo, redagowanie tekstów (innych niż teksty
reklamowe).
(210) 473789
(220) 2017 07 06
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) AIOFT
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność dietetyczna do celów medycznych, żywność do celów medycznych, żywność
dla niemowląt i małych dzieci, zioła do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych,
maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów
medycznych, krople do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne do celów
medycznych.
473801
(220) 2017 07 06
JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(540) JusiCO
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane,
wody i napoje gazowane, wody sodowe i stołowe, napoje
owocowe niegazowane, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, syropy, piwo.
(210) 473849
(220) 2017 07 07
(731) SPÓŁDZIELCZY SYSTEM OCHRONY SGB, Poznań
(540) iPS SGB SPÓŁDZIELCZY System Ochrony SGB

(531) 27.05.01, 26.01.18, 26.11.12, 29.01.14
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie analiz dotyczących działalności
gospodarczej, badania w zakresie działalności gospodarczej
i usługi doradcze, usługi w zakresie informacji rynkowych
dotyczących poziomu indeksów, usługi w zakresie badań
w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi w zakresie
analizy danych dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie oceny podmiotów gospodarczych, zbieranie
i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, w klasyfikacji nicejskiej audyt działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe -badania finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem,
badania wypłacalności finansowej, finansowe usługi bankowe, usługi finansowania, usługi finansowe, usługi finansowe
w zakresie zabezpieczania funduszy, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi w zakresie kapitału
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ryzyka i zarządzania kapitałem ryzyka, usługi w zakresie obrotu finansowego, usługi w zakresie zarządzania finansami,
finansowanie gwarancji, finansowanie kredytów, finansowanie pożyczek, gwarancje i poręczenia finansowe, poręczenia,
udzielanie gwarancji i zabezpieczeń, udzielanie kredytów,
udzielanie pożyczek, zapewnianie finansowania.
473876
(220) 2017 07 08
KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) silesia automotive & advanced manufacturing

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, prognozy ekonomiczne, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, outsourcing [doradztwo
handlowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, publikowanie tekstów sponsorowanych,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklamy
korespondencyjne, usługi w zakresie analiz rynkowych i badań rynkowych, reklamy korespondencyjne, zarobkowe zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, usługi w zakresie wycen handlowych, usługi w zakresie
organizacji wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub
przemysłowymi, usługi w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, 36 usługi w zakresie administrowania nieruchomościami, usługi doradcze
w sprawach finansowych i w sprawach ubezpieczeniowych,
faktoring, usługi w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych, inwestycje kapitałowe, usługi w zakresie zarządzania
majątkiem nieruchomym, 45 usługi w zakresie licencjonowania własności intelektualnej.
473886
(220) 2017 07 10
AKADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń
(540) AKADA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 9 wydawnictwa na nośnikach elektronicznych,
16 książki, czasopisma, wydawnictwa na nośnikach papierowych, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, 40 usługi w zakresie poligrafii, 41 przeprowadzanie konkursów
czytelniczych.
(210) 473898
(220) 2017 07 10
(731) KONARSKI ANDRZEJ AKWARYSTYCZNY24, Świdwin
(540) MAFLORA
(510), (511) 1 podłoża do akwariów dla roślin.
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473964
(220) 2017 07 11
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) 1886 WODOCIĄGI I KANALIZACJA
(210)
(731)

(531) 04.02.11, 07.01.06, 27.05.01
(510), (511) 32 woda, woda pitna (spożywcza), 35 analizy
rynkowe, analizy kosztów, badania marketingowe, badania
opinii publicznej, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, prognozy ekonomiczne, udzielanie porad
konsumentom w dziedzinie dostarczania, oczyszczania i wykorzystania wody, wyceny handlowe w zakresie instalacji
wodno-kanalizacyjnych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi zaopatrzenia osób trzecich w wodę, 39 usługi
w zakresie przesyłania i dystrybucji wody, usługi w zakresie
poboru i dostarczania wody, zaopatrywanie w wodę, usługi w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków, usługi uzdatniania wody, transport wody poprzez rurociągi,
transport ścieków i odpadów płynnych poprzez rurociągi,
usługi w zakresie przewozu osób i towarów transportem
samochodowym, przewóz samochodami ciężarowymi,
40 wytwarzanie energii, niszczenie odpadów, oczyszczanie
powietrza, unieszkodliwianie odpadów, oczyszczanie wody,
uzdatnianie wody, 41 organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów z zakresu ochrony środowiska,
organizowanie proekologicznych zajęć edukacyjnych dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie i prowadzenie
wycieczek edukacyjnych, 42 badania bakteriologiczne, badania techniczne, analizy chemiczne, analizy wody, badania
biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, projekty techniczne oraz ekspertyzy i opracowania w zakresie
nauk związanych z ekologią, ochrona środowiska i wykorzystaniem zasobów wodnych, prowadzenie prac badawczo
- rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, biologicznych i środowiska naturalnego, usługi doradztwa dotyczącego ochrony środowiska, usługi w zakresie projektowania
obiektów budowlanych, usługi w zakresie projektowania
instalacji wodno- -kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych,
urządzeń do ochrony środowiska, usługi projektowe w zakresie projektowania infrastruktury pod budowę rurociągów
przesyłowych i sieci rozdzielczych, projektowanie rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, opinie i doradztwo
w zakresie instalacji wodno- -kanalizacyjnych, ekspertyzy,
doradztwo, opiniowanie w zakresie budownictwa, robót
budowlanych i instalacji związanych z budownictwem, badania techniczne, pomiary terenu, ekspertyzy inżynieryjne,
opracowywanie projektów technicznych, usługi doradcze,
konsultacyjne i inżynierskie w zakresie urządzeń i instalacji wodnych, ściekowych, kanalizacyjnych, elektrycznych
i energetycznych.
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474020
(220) 2017 07 12
INDUSTRIA TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Wilhelmina

(210)
(731)

(531) 13.01.06, 14.07.03, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wino,
wódka.
474249
(220) 2017 07 17
LOOK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HAPPY EKO
(210)
(731)

(531) 02.09.15, 05.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 anchois, nieżywe, bakalie, bekon, bita śmietana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej
zawartości tłuszczu, daktyle, drób, nieżywy, dżemy, dziczyzna, ekstrakty mięsne, filety rybne, flaki, frankfurterki, galaretki owocowe, galarety mięsne, grzyby konserwowane,
hummus [pasta z ciecierzycy], jaja, jogurt, kaszanka, kawior,
kefir [napój mleczny], kiszone warzywa, koktajle mleczne,
kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty rosołowe, konserwowane ryby, konserwowane warzywa, konserwy rybne, korniszony, krewetki [nieżywe], kwaśna śmietana,
liofilizowane mięso, liofilizowane warzywa, łosoś, nieżywy,
marmolada, masło, masło arachidowe, masło kakaowe,
masło kokosowe [olej kokosowy], maślanka, miąższ owoców, mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso solone,
mleczne produkty, mleko, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko ryżowe, mleko owsiane, mleko skondensowane,
mleko sojowe, mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, mrożone owoce, mrożone warzywa, napoje mleczne
z przewagą mleka, nasiona, przetworzone, nieżywe małże,
olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy
jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje spożywcze, oleje i tłuszcze jadalne, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, orzechy
preparowane, orzechy ziemne przetworzone, oliwki konserwowane, orzechy kandyzowane, ostrygi, nieżywe, owoce
gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane
w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasztet
z wątróbki, pikle, placki ziemniaczane, potrawy z ryb do spo-
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życia przez ludzi, produkty serowarskie, przecier jabłkowy,
przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery warzywne,
przekąski na bazie owoców, pyłki kwiatowe jako żywność,
raki, nieżywe, rodzynki, ryby, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sardynki, nieżywe, serki oraz sery żółte i twarogowe, serwatka, skórki owocowe, skorupiaki, nieżywe, śledzie,
nieżywe, smalec, śmietana [produkty mleczarskie], soki roślinne do gotowania, szynka, tłuszcze jadalne, tofu, tuńczyk,
nieżywy, warzywa gotowane, warzywa suszone, warzywa
w puszkach, wątroba, wieprzowina, wiórki kokosowe, wywar, bulion, żelatyna, zsiadłe mleko, zupy, żywność przygotowywana z ryb, 30 aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, batony zbożowe, bułka tarta, bułki, budyń ryżowy,
chałwa, chleb, ciasto na wypieki, cukier, czekolada, drożdże,
guma do żucia, herbata, herbata mrożona, herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, jogurt mrożony [lody
spożywcze], kakao, karmelki [cukierki], kasza kukurydziana,
kasza manna, kasze spożywcze, kawa, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, krakersy, kuskus
[kasza], lody, majonez, mąka, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki,
mąka gorczycowa, mąka ziemniaczana, makarony, marcepan, marynaty, mięsne sosy, miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje na bazie
kawy, napoje na bazie kakao, nielecznicze napoje na bazie
herbaty, ocet, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pesto [sos], pielmieni [pierogi z nadzieniem
mięsnym], pierożki na bazie mąki, pizza, pralinki, preparaty
roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze na bazie
owsa, propolis, proszek do pieczenia, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe, jako sosy, marynaty,
puddingi, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż,
przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, ryż, sago,
siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], słodziki naturalne, skrobia do celów spożywczych, soda oczyszczona
[wodorowęglan sodu do pieczenia], sól kuchenna, sorbety
[lody], sos sojowy, sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy
pomidorowe, suchary, syropy i melasa, wafle ryżowe, woda
morska do gotowania, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, zboża, zioła do celów spożywczych,
zioła konserwowane [przyprawy], 31 algi, nieprzetworzone,
do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, aloes [roślina], chmiel,
drób [żywy], grzyby świeże, homary żywe, ikra rybia, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, jagody, świeże owoce,
kompozycje świeżych owoców, małże żywe, nasiona, orzechy, oliwki świeże, ostrygi żywe, otręby zbożowe, owoce
świeże, pyłek [materiał surowy], raki żywe, warzywa świeże,
wodorosty, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub
zwierzęta, wytłoki z owoców, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna [zboże], zioła ogrodowe świeże, ryby żywe,
owoce cytrusowe świeże, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka
słodowa, cydr bezalkoholowy, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, preparaty do sporządzania likierów,
napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka,
napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe
wzbogacane proteinami, owocowe nektary, bezalkoholowe, piwo, piwo słodowe, preparaty do produkcji napojów,
soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, woda gazowana, woda mineralna [napoje], woda
[napoje], woda stołowa.
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(210) 475260
(220) 2017 08 11
(731) MIASTO KALISZ, Kalisz
(540) Kalisz

(531) 27.05.01, 24.01.11, 07.01.01
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, aparaty pamięciowe, dyski, pendrive, banki energii, pamięci komputerowe,
karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, urządzenia i osprzęt
elektryczny i elektroniczny do współpracy z komputerem,
komputerowy sprzęt peryferyjny, komputerowe urządzenia
peryferyjne, notesy elektroniczne, notesy komputerowe, myszy komputerowe, joysticki, utrwalone na nośnikach informacje i dane, programy komputerowe, interaktywne oprogramowanie komputerowe zapewniające informację
co do nawigacji i podróży, publikacje elektroniczne, etui tekstylne na okulary, 14 breloczki do kluczy, broszki, ozdobne
monety i medale okolicznościowe, spinki do mankietów,
spinki do krawatów, szpilki ozdobne, zegarki, ozdoby z bursztynu, ozdoby ze srebra, figurki z metali szlachetnych, emblematy z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych,
szkatułki na biżuterię,, 16 papier, karton, wyroby z tych materiałów, a mianowicie albumy, afisze, plakaty, bloczki do pisania, foldery, akwarele, grafiki, reprodukcje graficzne, atlasy,
mapy geograficzne, przewodniki, wydawnictwa kartograficzne, plany, broszury, karty okolicznościowe, widokówki,
pocztówki, koperty, papeterie, chorągiewki papierowe,
sztandary papierowe, czasopisma, periodyki, magazyny, komiksy, dzienniki, gazety, druki, ulotki, emblematy, fotografie,
kalendarze, katalogi, koperty, karty pocztowe, pocztówki,
książki, zakładki do książek, nalepki, nalepki reklamowe, odbitki, notesy, przybory do pisania, publikacje, wydawnictwa,
śpiewniki, repertuary drukowane, drukowane publikacje
i rozkłady, skrypty, szyldy z papieru lub z tektury, tablice i arkusze ogłoszeniowe z papieru lub z tektury, znaczki pocztowe, bilety komunikacji miejskiej, torby do pakowania z papieru, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, artykuły
do pakowania i przechowywania, pudełka z papieru lub tektury, materiały piśmienne, artykuły biurowe, wyroby papiernicze i introligatorskie, klisze drukarskie, ramki na fotografie,,
18 walizy, walizki, torby podróżne, komplety podróżne, torby,
torby na zakupy, plecaki, portfele, portmonetki, etui na klucze, portfele na karty wizytowe, opakowania ze skóry, parasole i parasolki, pokrowce na parasole, parasole ogrodowe,
torby z materiałów tekstylnych, plecaki tekstylne, komplety
podróżne tekstylne, portfele i portmonetki tekstylne, etui
na klucze, portfele tekstylne na karty wizytowe, 20 statuetki,
figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje, wyroby artystyczne,
rzeźby wykonane z takich materiałów jak drewno, wosk, gips
lub z tworzyw sztucznych zawarte w tej klasie, dmuchane
balony reklamowe, dekoracje wiszące, ozdoby stołowe
z drewna, tworzyw sztucznych, drewniane pudła i pudełka
do przechowywania, kasetki i szkatułki nie z metalu, pojemniki z kości, z rogu, z trzciny, ramy do obrazów, ramki na zdjęcia zawarte w tej klasie, skrzynki pocztowe niemetalowe
i niemurowane, drzewce flagowe, stojaki do wystawiania
gazet, muszle, tablice na ogłoszenia, obiekty nadmuchiwane
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powietrzem do reklam, stoiska wystawowe, szyldy z drewna
lub tworzyw sztucznych, ścianki promocyjne, rollupy, niemetalowe maszty do namiotów, 21 statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje, wyroby artystyczne wykonane z takich materiałów jak porcelana, terakota lub szkło zawarte
w tej klasie, kubki, serwisy do kawy, herbaty, serwisy obiadowe, zastawa stołowa, wyroby ceramiczne, dekoracyjne, wazony, figurki, doniczki, karafki, dzbanki, figurki ze szkła, klosze
szklane do przykrywania masła i sera, miski szklane, pokrywki
szklane do naczyń, pojemniki szklane, kufle, zestawy do przypraw szklane, salaterki szklane, kieliszki, szklanki, talerze, talerze do ciasta, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki emaliowane,, 22 markizy, markizy
plastikowe, z materiałów tekstylnych, sztucznych, plandeki,
plandeki z nadrukiem reklamowym, namioty, namioty reklamowe, pokrycia i siatki maskujące, parawany plażowe - tekstylne osłony przeciwsłoneczne oraz przeciwwiatrowe
do użytku zewnętrznego, 25 odzież, koszulki, podkoszulki,
koszulki polo, T-shirty, T-shirty z nadrukami okolicznościowymi, nakrycia głowy, czapki, czapeczki, czapeczki okolicznościowe,, 26 paski do noszenia (smycze), wstęgi do dekorowania, emblematy ozdobne, opaski na ręce, numery startowe,
wstęgi do dekorowania., 28 gry i zabawki, artykuły i sprzęt
sportowy, dekoracje świąteczne, zabawki pluszowe, papierowe czapeczki na przyjęcia., 30 czekolada, wyroby czekoladowe, batony, pralinki, ciastka czekoladowe, wyroby piekarnicze, herbatniki, wafle, ciasta, ciastka, ciasteczka, wyroby
cukiernicze, słodycze, trufle, cukierki, galaretki owocowe jako
słodycze, chipsy zbożowe, płatki kukurydziane, kawa i namiastki kawy, wyroby z udziałem kawy, kakao i wyroby
na bazie kakao,, 35 usługi w zakresie reklamy, usługi informacyjne w zakresie działalności handlowej, organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, organizowanie,
prowadzenie i obsługa prezentacji handlowych lub reklamowych, organizowanie giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, organizowanie pokazów i wystaw
towarów i usług, organizowanie targów handlowych i reklamowych, administrowanie wystawami, pokazami i konkursami, promocja gospodarcza, usługi promocji gospodarczej
gminy i podmiotów powiązanych z gminą, informacja
o działalności gospodarczej i handlowej, doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą,
usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, dystrybucja materiałów reklamowych ulotek, druków, prospektów, broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
w tym ogłoszeń prasowych, radiowychi telewizyjnych oraz
podczas imprez zbiorowych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi w zakresie kreowania wizerunku gminy, mianowicie poprzez reklamę i promocję działań podejmowanych
przez gminę i podmioty powiązane z gminą w związku
z ich działalnością gospodarczą, kulturalną i handlową, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklamy,
organizowanie dystrybucji materiałów promocyjnych, popularyzowanie sportu poprzez działalność promocyjną, usługi
promocji w zakresie imprez rozrywkowych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych i związanych z organizacją wypoczynku oraz w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach
i płytach CD, usługi promocji w zakresie imprez rozrywkowych, festiwali, festiwali muzycznych, artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, koncertów i związanych z organizacją wypoczynku oraz w zakresie wydawnictw
i nagrań na kasetach i płytach CD i DVD,, 41 organizowanie
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów
i wykładów, organizowanie imprez rozrywkowych, festiwali,
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festiwali telewizyjnych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, plenerowych, festynów,
estradowych, koncertów, widowisk multimedialnych, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub
laserów, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie loterii, konkursów, turniejów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi informacyjne w zakresie działalności kulturalnej,
organizowanie konferencji i wykładów o tematyce kulinarnej, kultury żywienia, zdrowej żywności i zdrowego odżywiania, organizowanie targów zdrowej żywności i zdrowego
odżywiania, organizowanie targów i festiwali związane
z propagowaniem kuchni innych narodów, organizowanie
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, w zakresie edukacji na temat zdrowej żywności i zdrowego odżywiania, organizowanie zawodów sportowych, imprez i konkursów o charakterze sportowym, zapewnienie infrastruktury rekreacyjnej
i wypoczynkowej, popularyzowanie sportu poprzez działalność edukacyjną informacja o imprezach rozrywkowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze, publikowanie książek, przewodników turystycznych wydawanie nagrań na kasetach
i płytach CD, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, obsługa publikacji elektronicznych on-line, telefoniczne udzielanie informacji o imprezach sportowych, rozrywkowych, edukacyjnych, rajdach, o organizowanych
zawodach sportowych i imprezach o charakterze sportowym, edukacyjnych oraz w zakresie organizacji wypoczynku, telefoniczne udzielanie informacji o imprezach kulturalnych, festiwalach telewizyjnych, rozrywkowych, naukowych,
edukacyjnych, o organizowanych konferencjach, seminariach, zjazdach, przedstawieniach teatralnych, wystawach
kulturalnych i edukacyjnych oraz w zakresie organizacji
wypoczynku.
476442
(220) 2017 09 14
GRĄZKA HALINA VIDOM SYSTEMY ZABEZPIECZENIA
TECHNICZNEGO, Mińsk Mazowiecki
(540) 7 Stawów ROK ZAŁOŻENIA 2017

(210)
(731)

(531)

05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.04,
26.01.15, 26.01.17, 26.01.18, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i obsługa imprez rozrywkowych, sportowych, edukacyjnych, kulturalnych, przyjęć, balów, konkursów piękności, nauczanie, usługi w zakresie poprawiania kondycji i zdrowia, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
organizowanie wystaw i konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, obsługa salonów gier, sal kinowych, 43 hotele,
motele, pensjonaty, wynajmowanie sal na posiedzenia, restauracje, catering, kawiarnie, kafeterie, usługi barowe, snack-bary, prowadzenie domów dla osób w podeszłym wieku,
pensjonaty dla zwierząt, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, usługi
manicure, masaż, salony fryzjerskie, salony piękności.
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476446
(220) 2017 09 14
GRĄZKA HALINA VIDOM SYSTEMY ZABEZPIECZENIA
TECHNICZNEGO, Mińsk Mazowiecki
(540) Noce i Dnie ROK ZAŁOŻENIA 2017
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.13, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.17,
26.01.18, 26.01.19, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 41 organizowanie i obsługa imprez rozrywkowych, sportowych, edukacyjnych, kulturalnych, przyjęć,
bali, konkursów piękności, nauczanie, usługi w zakresie poprawiania kondycji i zdrowia, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
organizowanie wystaw i konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, obsługa salonów gier, sal kinowych, 43 hotele,
motele, pensjonaty, wynajmowanie sal na posiedzenia, restauracje, catering, kawiarnie, kafeterie, usługi barowe, snack-bary, prowadzenie domów dla osób w podeszłym wieku,
pensjonaty dla zwierząt, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, usługi
manicure, masaż, salony fryzjerskie, salony piękności.
(210) 477306
(220) 2017 10 05
(731) MICHALAK IWONA ESTETICA GROUP, Warszawa
(540) sprytne dzieciaki

(531)

26.01.03, 26.01.14, 26.01.18, 02.05.08, 02.05.22, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 3 szampony, płyny do kąpieli, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, kremy, mydła, higieniczne
środki do pielęgnacji, 5 produkty kosmetyczne do celów
leczniczych, 16 masy plastyczne, materiały do modelowania,
28 plastelina do zabawy, piaskownice do zabawy, zabawki
do kąpieli, zabawki do wody, ciastolina, piasek kinetyczny,
sztuczki magiczne, zabawki, wiaderka i łopatki do zabawy,
zabawki do piaskownicy, zabawki do użytku w basenach, zabawki do wanny.
(210)
(731)

477338
(220) 2017 10 05
ZDUNEK ADRIAN FIRMA HANDLOWA NEW LINE
ADRIANO, Tychy

9

(540) A

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 14 biżuteria, spinki do krawatów, spinki do mankietów, zegarki, 16 opakowania prezentowe, 18 teczki, teki,
dyplomatki, aktówki, futra, portfele, torby, walizki, 24 chusteczki do nosa tekstylne, 25 bielizna damska i męska, garnitury, koszule, krawaty, kurtki, nakrycia głowy, obuwie, odzież
damska i męska, paski, płaszcze, poszetki, skarpetki, szaliki,
szelki.
477567
(220) 2017 10 11
ANIMOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Animoon
(510), (511) 9 filmy, seriale, filmy animowane, nagrania
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu
i dźwięku, gry komputerowe, urządzenia do nagrywania,
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu,
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, programy komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, magnesy dekoracyjne,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla prasy, radia, telewizji, filmu,
Internetu, usługi w zakresie organizacji pokazów i wystaw,
usługi merchandisingu, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób trzecich, usługi prowadzenia sprzedaży towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym, tj. odzieży, obuwia, nakryć
głowy, programów komputerowych, aplikacji mobilnych,
aplikacji komputerowych do pobrania, magnesów dekoracyjnych, gier komputerowych, zapisanych nośników dźwięku i obrazu, gier, zabawek i przedmiotów do zabawy, artykułów gimnastycznych i sportowych, ozdób choinkowych,
41 usługi rozrywki i nauczania, produkcja filmów i seriali,
rozpowszechnianie filmów i seriali, projekcja filmów, studia
filmowe, montaż filmowy, prezentacja filmów, organizacja
teleturniejów i konkursów, dostarczanie rozrywki i usług
edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych
w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej,
dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach
radiowych i telewizyjnych, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron
www poprzez Internet, usługi organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez
artystycznych, estradowych, rekreacyjnych, usługi wydaw(210)
(731)
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nicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet
w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji
telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów, realizowanie
rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, pisanie scenariuszy
filmowych.
(210) 477611
(220) 2017 10 12
(731) WRÓBLEWSKI MICHAŁ PROLEO, Bytom
(540) PROLEO

Nr ZT17/2018

(531) 27.05.01, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 25 nakrycia głowy.
(210) 477946
(220) 2017 10 19
(731) Virmina Trading Limited, Limassol, CY
(540) INFINITY
(510), (511) 30 kawa.
(210) 478209
(220) 2017 10 25
(731) MAŁECKA MAGDALENA PPUH POLKOR, Włocławek
(540) nakładać bezpośrednio na rdzę CORIZON FARBA
SYNTETYCZNA DO GRUNTOWANIA REAKTYWNA
CZERWONA TLENKOWA

(531) 03.01.01, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 reklamowe wyroby z metalu, przypinki, przypinki button, znaczki, pinsy, pinsy z naklejką 3d, breloki, badziki, 24 wyroby włókiennicze z nadrukami reklamowymi,
proporczyki, poduszki, mini - szale samochodowe, 25 odzież
z nadrukami reklamowymi, mini - koszulki.
477654
(220) 2017 10 13
LINDORFF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) C casus FINANSE
(210)
(731)

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie
organizowania i kierowania działalnością gospodarczą oraz
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania kadrowego, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania, zbieranie informacji o firmach,
prowadzenie agencji informacji handlowej, usługi w zakresie
informacji handlowej, usługi w zakresie informacji o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności
gospodarczej, 36 prowadzenie agencji skupu długów, wykonywanie analiz finansowych, doradztwo w sprawach finansowych, zbieranie informacji finansowych, prowadzenie
agencji ściągania należności, usługi finansowe, pośrednictwo
finansowe, obrót wierzytelnościami, załatwianie formalności
kredytowych, 45 przeprowadzanie badań prawnych dla firm.
477848
(220) 2017 10 18
JANKOWSKA JANINA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
KONFEX BERA, Konstantynów Łódzki
(540) Bera

(210)
(731)

(531) 18.01.09, 18.03.14, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.14, 26.13.01
(510), (511) 2 farby, farby mocno rozcieńczone, lakiery, farby
syntetyczne do gruntowania reaktywne czerwone tlenkowe,
preparaty zabezpieczające przed rdzą, farby podkładowe
do metali, powłoki[farby], powłoki zabezpieczające przed
korozją podwozie samochodów.
478314
(220) 2017 10 27
NANOACTIV SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE
(540) BlueRay AQUA
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje izotoniczne,
napoje bezalkoholowe, wody mineralne, napoje dla sportowców, soki owocowe, soki warzywne, syropy, koncentraty
i inne preparaty do przygotowania napojów.
(210) 478327
(220) 2017 10 27
(731) PEPLIŃSKA KATARZYNA IRENA ELECTRA, Tczew
(540) redanemone

Nr ZT17/2018
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(531) 01.01.01, 01.01.02, 25.01.01, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 20 statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów jak: drewno, wosk, gips
lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie.
(210) 478331
(220) 2017 10 27
(731) SARYUSZ-SZARSKA JOLANTA BOHOZONE, Warszawa
(540) BohoZone
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, kapelusze,
czapki, szale, szale-tuby, kominy, rękawiczki, akcesoria na szyję, chusty, dziane buty dla niemowląt, dziane skarpety, skarpety wełniane, getry, poncza, 35 reklama towarów - ukazanie zalet towaru celem ich zakupu, prowadzenie kampanii
reklamowych, usługi marketingowe, usługi agencji public
relations, promocja sprzedaży, usługi domu towarowego
i/lub wysyłkowego, usługi domu aukcyjnego także świadczone online, także za pośrednictwem Internetu, sprzedaż
hurtowa, detaliczna, internetowa artykułów odzieżowych,
obuwniczych, włókienniczych, tekstylnych, dekoratorskich,
piśmiennych, jubilerskich, zegarmistrzowskich, wzornictwa
przemysłowego, skórzanych, nakrycia głowy, kapeluszy, czapek, szali, szali-tub, kominów, rękawiczek, akcesoriów na szyję, chust, dzianych butów dla niemowląt, dzianych skarpet,
skarpet wełnianych, getrów, poncza, części i akcesoria do wymienionych artykułów, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi i bonusowymi, informacja online dotycząca marketingu,
programów lojalnościowych, bonusowych, organizowanie
wystaw, konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych
nośników informacji, organizowanie prezentacji w celach
handlowych lub reklamowych, także online przy zastosowaniu sieci komputerowych, organizowanie targów, giełd
handlowych i reklamowych, dystrybucja próbek towarów
i materiałów w celach reklamowych usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, plikami, usługi banku
danych, obróbka danych komputerowych, systematyzacja
informacji prowadzona w komputerowych bazach danych,
przeprowadzanie sondaży i badania opinii publicznej, badania rynku, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, organizowaniu i prowadzeniu ekspozycji targowych,
publikowanie i wydawanie katalogów targowych, plakatów
reklamowych, prospektów reklamowych, materiałów promocyjnych i reklamowych, promocja sprzedaży.
(210) 478363
(220) 2017 11 08
(731) JACZEWSKI PRZEMYSŁAW, Warszawa
(540) LIGHTROOM
(510), (511) 10 lampy do celów medycznych, lampy kwarcowe do celów medycznych, lampy rentgenowskie do celów
medycznych, lampy ultrafioletowe do celów medycznych,
41 chronometraż imprez sportowych, cyrki, 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 edukacji,
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, nauka gimnastyki, nocne kluby, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie
balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów,
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organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów, produkcja filmów, innych niż
reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
widowisk, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne [produkcja], publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, sport (Wypożyczanie sprzętu
-) [z wyjątkiem pojazdów], sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, świadczenie
usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe,
tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, udostępnianie
filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi gier oferowane
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie],
usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi
muzeów [wystawy], usługi pokazów filmowych, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi
szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi
trenerskie, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi
w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi
w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi związane z dyskotekami, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych,
wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie
obiektów sportowych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych,
wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł
sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie zabawek, wystawianie
spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, wyższe
uczelnie [edukacja], 44 aromaterapia, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], chirurgia plastyczna, depilacja woskiem,
fizjoterapia, fizjoterapia fryzjerstwo, hospicja, implantacja
(wszczepianie) włosów, leczenie odwykowe pacjentów
nadużywających środki odurzające, łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie tureckie, manicure, masaż, opieka
paliatywna, opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, placówki
rekonwalescencji, pomoc medyczna, porady medyczne dla
osób niepełnosprawnych porady w zakresie farmakologii,
przekłuwanie ciała, salony piękności, sanatoria (Usługi -), sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, szpitale,
świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi,
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 położnicze [akuszeria], usługi psychologów, usługi
saun, usługi solariów, usługi sztucznego zapłodnienia, usłu-
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gi telemedyczne, usługi terapeutyczne, usługi wizażystów,
usługi zapładniania metodą in vitro, usługi związane z bankami tkanek ludzkich, wypożyczanie instalacji sanitarnych,
wypożyczanie sprzętu medycznego.
478482
(220) 2017 10 31
REDPOL RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) Lajla
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi
agencji importowo-eksportowych, agencji informacji handlowej, usługi reklamowe i promocji związane z działalnością
agencji importowo-eksportowej, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, reklama internetowa i na portalach społecznościowych, rozpowszechnianie płyt CD, organizowanie,
prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, organizowanie
giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych,
organizowanie pokazów i wystaw towarów i usług, organizowanie targów handlowych i reklamowych, administrowanie
wystawami, pokazami i konkursami, promocja gospodarcza, promocja sprzedaży, informacja o działalności gospodarczej i handlowej, dystrybucja materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, usługi menedżerskie, organizowanie
dystrybucji materiałów promocyjnych, nadruków na towary
i opakowania, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości, wprowadzanie do obrotu
handlowego w systemie detalicznym, hurtowym i internetowym następujących towarów: odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 36 usługi związane z administrowaniem, wynajmem,
zakupem i sprzedażą budynków, mieszkań i innych nieruchomości, doradztwo i wycena w zakresie zakupu i sprzedaży budynków i mieszkań, 39 usługi związane z pakowaniem
i składowaniem towarów, wynajem środków transportu,
transport towarów, dystrybucja paczek, towarów, przesyłek.

Nr ZT17/2018

478609
(220) 2017 11 03
DOTPR SKOWRONEK, ŁAŹNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Poznań
(540) dotPR
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, impresariat
w działalności artystycznej, kolportaż próbek, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, obróbka tekstów,
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, pisanie
scenariuszy do celów reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, tworzenie
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, usługi przeglądu prasy, usługi public relations, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych.
(210)
(731)

(210) 478623
(220) 2017 11 03
(731) XIAOYAN HU, Wólka Kosowska
(540) IOOSOO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież i obuwie.
(210) 478624
(220) 2017 11 03
(731) XIAOYAN HU, Wólka Kosowska
(540) derôle

478483
(220) 2017 10 31
TOP WINA ŚWIATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kołobrzeg
(540) GORZAŁKA KOŁOBRZESKA PRODUKT POLSKI
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 odzież i obuwie.

(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.01.16, 05.13.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 478807
(220) 2017 12 11
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) RELLIN sen
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty użytku osobistego stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
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esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny płyn
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym,
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy,
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu,
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych,
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające,
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki
uśmierzające.
(210) 478827
(220) 2017 11 10
(731) WRÓBLEWSKI KRZYSZTOF, Markuszów
(540) STORM Outboards

(531) 15.01.13, 27.05.01, 26.11.21, 29.01.13
(510), (511) 7 silniki przyczepne do łodzi, pontonów, barek
i innych jednostek pływających oraz akcesoria i części zamienne do silników przyczepnych.
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sokowirówki, maszynki do mielenia mięsa, wielofunkcyjne
roboty kuchenne, odkurzacze, węże i ssawki do odkurzaczy,
filtry do odkurzaczy, urządzenia do czyszczenia parą, silniki
elektryczne do napędu elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, maszynki do siekania mięsa, maszyny
i urządzenia elektryczne do prania dywanów, młynki do pieprzu inne niż ręczne, noże elektryczne, nożyce elektryczne,
podgrzewacze wody (części maszyn), pralki, prasownice, roboty kuchenne elektryczne, torby do odkurzaczy, trzeparki
elektryczne, ubijaczki elektryczne do użytku domowego,
elektryczne urządzenia do mycia, urządzenia i sprzęt do pastowania i froterowania (elektryczne), urządzenia kuchenne
elektryczne, zmywarki naczyń, krajalnice (maszyny), miksery
(maszyny), suszarki (wirówki), szatkownice do warzyw (maszyny), części zamienne do wyżej wymienionych artykułów(elektryczne urządzenia), 11 kuchenny sprzęt elektryczny
do gotowania, smażenia, pieczenia, opiekania, zaparzania,elektryczne urządzenia do zaparzania kawy i herbaty, ekspresy do kawy, smażarki elektryczne, przenośne urządzenia
grzewcze, czajniki elektryczne, opiekacze pieczywa, opiekacze kanapek, aparatura chłodząca do napojów, aparatura do suszenia, aparatura do suszenia owoców, elektryczne
urządzenia do suszenia owoców, aparatura i urządzenia
do oczyszczania powietrza, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, aparaty do jonizacji i uzdatniania powietrza,
elektryczne formy do wypiekania ciasta, elektryczne formy
do wypiekania wafli, elektryczne garnki ciśnieniowe, elektryczne ogrzewacze stóp, filtry do kawy elektryczne, filtry
do wody pitnej, frytownice elektryczne, gofrownice elektryczne, grzejniki, grzejniki do nóg, grzejniki elektryczne, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, lampy do układania włosów,
lodówki, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania,
podgrzewacze butelek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewanie
wody (aparatura), rożen, suszarki do bielizny elektryczne,
suszarki do włosów, suszarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach, suszarki powietrze, szybkowary elektryczne, tostery, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia
do kąpieli, urządzenia elektryczne do ogrzewania, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, wyciągi wentylacyjne, zamrażarki, części zamienne i akcesoria do wyżej
wymienionych artykułów, 21 mieszadełka do koktajli, ręczne
młynki do kawy, dzbanki nieelektryczne do parzenia kawy,
dzbanki do kawy nieelektryczne, przybory kuchenne, szpilki kuchenne metalowe, garnki kuchenne, korkociągi elektryczne i nieelektryczne, patelnie, końcówki do szczoteczek
elektrycznych, termosy do napojów, pojemniki termoizolacyjne, akwaria pokojowe, czajniki nieelektryczne, pojemniki
kuchenne, przybory kuchenne,.
(210) 479006
(220) 2017 11 15
(731) FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ, Warszawa
(540) CENTRUM POMOCY DZIECIOM

(210) 478860
(220) 2017 11 13
(731) LEPA HUBERT, Warszawa
(540) Orange

(531) 05.07.11, 27.05.01
(510), (511) 7 elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego,
mianowicie: miksery, malaksery, krajalnice do chleba i wędlin, młynki elektryczne do kawy, wyciskacze do owoców,

(531) 26.01.06, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, marketing imprez i wydarzeń,
marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marketing bezpośredni, badania opinii publicznej, badania rynkowe, rynkowe
badania opinii publicznej, skomputeryzowane badania ryn-
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kowe, usługi w zakresie badania rynku, kompilacja, produkcja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 41 elektroniczna publikacja tekstów i druków innych niż reklamowe,
w Internecie, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, pisanie scenariuszy, publikacja broszur, publikacja czasopism, publikacja elektroniczna on-line periodyków
i książek, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych,
publikacja i redagowanie książek, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), dystrybucja
filmów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja
seminariów, organizacja wystaw w celach edukacyjnych,
organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie
ceremonii przyznania nagród za osiągnięcia, analizowanie
wyników testów i danych edukacyjnych dla osób trzecich,
badania edukacyjne, doradztwo specjalistyczne w zakresie
edukacji, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja, edukacja dorosłych, 42 badania w dziedzinie technologii
informacyjnej, badania w dziedzinie programów i oprogramowania komputerowego, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego,
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego,
doradztwo w sprawach oprogramowania komputerowego,
43 organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, dostarczanie żywności osobom potrzebującym
[usługi charytatywne], 44 doradztwo żywieniowe, badania
psychologiczne, doradztwo psychologiczne, konsultacje
psychiatryczne, konsultacje psychologiczne, opieka psychologiczna, przeprowadzanie testów psychologicznych,
psychiatria, psychoterapia, badania medyczne, 45 badania
prawne, doradztwo prawne, doradztwo w sprawach małżeńskich, doradztwo w zakresie relacji osobistych.
(210) 479020
(220) 2017 11 15
(731) OFENBACH s.r.o., Třinec, CZ
(540) look pharm
(510), (511) 5 dodatki dietetyczne, suplementy żywnościowe, prebiotyki, odżywcze suplementy diety, żywność dla
diet medycznych, mineralne suplementy diety, suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety do celów weterynaryjnych,
preparaty dietetyczne, preparaty dietetyczne dla dzieci,
nutraceutyki do stosowania jako suplement diety, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, suplementy
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
napoje z dodatkami dietetycznymi, żywność dla diabetyków, dietetyczne dodatki do żywności, dodatki do żywności
do celów niemedycznych, 29 oleje, tłuszcze jadalne, pestki
słonecznika, jądra pestek owoców, owoce suszone, susze
warzywne, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, mrożone lub gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne,
30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa
nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże,
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy),
przyprawy, lód, substytuty cukru, słodziki naturalne, płatki
zawierające błonnik, zioła przetworzone, słodycze bezcukrowe, pieczywo bezglutenowe, 31 produkty rolne, ogrodnicze,
leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, zioła nieprzetworzone, świeże owoce, świeże warzywa, nasiona, rośliny
naturalne, słód, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, woda kokosowa,
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soki warzywne, piwo, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line) oraz sprzedaży wysyłkowej i katalogowej następujących
towarów: dodatki dietetyczne, suplementy żywnościowe,
prebiotyki, odżywcze suplementy diety, żywność dla diet
medycznych, mineralne suplementy diety, suplementy diety
dla ludzi, suplementy diety do celów weterynaryjnych, preparaty dietetyczne, preparaty dietetyczne dla dzieci, nutraceutyki do stosowania jako suplement diety, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, suplementy diety dla
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, napoje
z dodatkami dietetycznymi, żywność dla diabetyków, dietetyczne dodatki do żywności, dodatki do żywności do celów
niemedycznych, oleje, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika,
jądra pestek owoców, owoce suszone, susze warzywne, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane,
mrożone lub gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, kawa, herbata,
kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze,
lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, substytuty cukru, słodziki naturalne, płatki zawierające błonnik,
zioła przetworzone, słodycze bezcukrowe, pieczywo bezglutenowe, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna, zioła
nieprzetworzone, świeże owoce, świeże warzywa, nasiona,
rośliny naturalne, słód, wody mineralne i gazowane oraz
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, woda
kokosowa, soki warzywne, piwo, administrowanie sprzedażą, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
sklepów detalicznych, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, zarządzanie programami
lojalnościowymi, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych,
przez sklepy on-line, usługi importowo-eksportowe, usługi
pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
dostarczanie informacji handlowych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi w zakresie
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, usługi zarządzania sprzedażą, usługi doradcze
dotyczące promocji sprzedaży, reklama, reklama radiowa,
telewizyjna i prasowa, reklama na stronach internetowych,
promocja sprzedaży, pokazy towarów do celów promocyjnych, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, rozpowszechnianie materiałów reklamowych.
(210) 479052
(220) 2017 11 16
(731) FOGIEL MARCIN ONE ON ONE GROUP, Warszawa
(540) smary mary
(510), (511) 37 konserwacja, serwis i naprawa pojazdów,
usługi warsztatów samochodowych, usługi myjni samochodowych, usługi mobilnych myjni samochodowych, usługi
myjni samochodowych automatycznych, tunelowych i ręcznych, szczotkowych, bezszczotkowych, kompleksowe usługi
mycia, czyszczenia, polerowania, nabłyszczania i konserwacji karoserii, wnętrz i elementów pojazdów, zabezpieczanie
pojazdów i samochodów przed korozją, usługi lakierowania
karoserii pojazdów samochodowych, usługi czyszczenia
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i dezynfekcji układów klimatyzacyjnych pojazdowych, odgrzybianie kabin pojazdów samochodowych, odgrzybianie
samochodowych instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych, diagnostyka, obsługa pojazdów, instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych w pojazdach, usługi stacji obsługi pojazdów, wulkanizacja opon,
informacja o powyższych usługach.
(210) 479082
(220) 2017 11 17
(731) WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, Kraków
(540) made in MAŁOPOLSKA

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Alarmy i urządzenia ostrzegawcze. Aplikacje
do pobrania na smartfony. Aplikacje komputerowe do pobrania. Automatyczne sekretarki. Automatyczne systemy
kontroli dostępu. Banki energii. Centrale telefoniczne. Nośniki pamięci. Elektroniczne karty chipowe. Elektroniczne urządzenia i przyrządy instruktażowe i dydaktyczne, 16 Adresatki,
Akwarele, Albumy, Aplikacje z papieru, Artykuły do pisania
i stemplowania, Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły piśmiennicze, Atlasy, Bloki [artykuły papiernicze], Bilety
wstępu, Bony, Broszury, Czasopisma branżowe, Czasopisma
o tematyce ogólnej, Dekoracje, Dzieła sztuki oraz figurki
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Fotografie, Gazety, Kalkomanie ścienne, Karton opakowaniowy, Katalogi,
Karty informacyjne, Koperty, Kupony, Książki, Mapy, Materiały
drukowane, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Materiały instruktażowe i szkoleniowe, Obrazy, Papier i Karton, Torby
papierowe, Plakaty, Pocztówki, Przemysłowy papier i karton,
Pudełka, Szablony [artykuły piśmienne], Szablony znakowania, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 18 Aktówki, Aktówki wykonane ze skóry, artykułu podróżne [walizki, torby],
Bagaże podróżne, Chusty do noszenia niemowląt, Duże lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, Duże torby
podróżne ze sztywnej skóry, Dyplomatki, Etui, futerały na dokumenty, Kopertówki, Kosmetyczki, Kufry i walizki, Laski, kijki
marszowe i trekkingowe, laski ratanowe, Małe damskie torebki, Małe plecaki, Małe portmonetki, Małe torby dla mężczyzn, Odzież dla zwierząt, Opaski skórzane, Parasolki i parasole, Paski, Plecaki, Portfele, Portmonetki, Przywieszki do bagażu, Rzemienie, Sakwy, Saszetki biodrowe, Smycze dla zwierząt, Teczki, Torby, Torebki, Walizy, torby podróżne, torby,
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, 25 Akcesoria na szyję,
apaszki, apaszki [chusty], artykułu odzieżowe w stylu sportowym, ascoty, bandany, bandany na szyję, berety, bezrękawniki, bielizna, bielizna termoaktywna, blezery, bluzki, bluzki
z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy
sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem,
body niemowlęce, chustki [apaszki], chustki na głowę, chusty na głowę, chusty noszone na ramionach, chusty [odzież],
chusty, szale na głowę, czapki baseballowe, czapki bajsbolówki, czapki bez daszków, czapki i czapeczki sportowe,
czapki kucharskie, czapki [nakrycia głowy], czapki wełniane,
czapki z daszkiem, daszki, daszki czapek, daszki, długie kurtki,
długie luźne stroje, długie szale damskie, dowolne części
ubrań [stroje], dzianina [odzież], fartuchy [odzież], fartuchy
papierowe, fartuszki, funkcjonalne koszulki termoaktywne,
funkcjonalne spodnie termoaktywne, jednoczęściowa
odzież dla niemowląt i małych dzieci, jedwabne krawaty, ka-
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losze, kamizelki, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze
słomkowe, kaptury, kaszkiety, kaszmirowe szale, kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony sportowe, kombinezony [odzież], komplety do biegania [odzież], komplety koszulek i spodenek, komplety odzieżowe ze spodenkami, komplety sportowe, kostiumy, kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, kostiumy do użytku w grach
fabularnych, kostiumy kąpielowe, kostiumy taneczne, koszule, koszulki dla dzieci, koszulki dla siatkarzy, koszulki do futbolu amerykańskiego, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki polo, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe do uprawiania sportów, koszulki
z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, koszulki z długim
rękawem, koszulki na ramiączkach, krótkie spodnie, kurtki
bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki futrzane, kurtki nieprzemakalne, kurtki puchowe, kurtki skórzane, kurtki snowboardowe, kurtki sportowe, kurtki wiatroszczelne, kurtki wierzchnie,
legginsy, letnie sukienki, małe kapelusze, maski do spania,
maski na oczy, męskie apaszki, męski i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, męskie płaszcze, muszki, nakrycia
głowy, narzutki na ramiona, nauszniki, nieprzemakalna
odzież wierzchnia, obuwie, obuwie codzienne, obuwie dla
kobiet, obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn, obuwie
sportowe, obuwie wspinaczkowe, ocieplacze, odzież. Odzież
dla kierowców samochodowych, Odzież dla rowerzystów,
Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież papierowa,
Odzież z imitacji skóry, Odzież ze skóry, Ogrzewacze stóp,
nieelektryczne, Okrycia wierzchnie [odzież], Okucia metalowe do obuwia, Opaski na głowę, Ornaty, Palta, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Paski [odzież], Pasy do obuwia
łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], Pasy
do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, Pięty do pończoch, Pikowane kurtki [odzież], Piżamy, Płaszcze kąpielowe, Podkoszulki
bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podwiązki, Poncza, Pulowery, Rękawiczki, Rękawiczki z jednym palcem, Sandały,
Skarpetki, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje do judo,
Stroje na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szarfy [do ubrania], Śliniaki nie papierowe, Trykoty
[ubrania], Turbany, Woalki, welony [odzież], Wyprawki dziecięce, Wyroby pończosznicze, 28 Artykuły gimnastyczne, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły myśliwskie i wędkarskie,
Automaty do gier na monety, Automaty do gier wideo, Automaty do gry, Balony, Bańki mydlane [zabawki], Baseny kąpielowe [zabawki], Bąki [zabawki], Biżuteria zabawkowa, Bloki
startowe [artykuły sportowe], Bodyboard, Broń do szermierki, Broń harpunowa [artykuły sportowe], Broń paintballowa
[artykuły sportowe], Broń zabawkowa, Butelki do karmienia
lalek, Buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, Choinki
z materiałów syntetycznych, Czapki karnawałowe, Deski
do paddieboardingu, Deski do pływania, Deski surfingowe,
Deskorolki, Domki dla lalek, Domki do zabawy, Drobne upominki rozdawane podczas przyjęcia, Drony (zabawki), Dyski
latające, Dyski sportowe, Dzwonki na choinkę, Edukacyjne
gry elektroniczne, Ekrany maskujące [artykuły sportowe],
Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, Elektroniczne zabawki do nauki, Elektroniczne figurki do zabawy wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, Elementy wyposażenia domków dla
lalek, Figurki do zabawy, Folie ochronne przystosowane
do ekranów gier przenośnych, Figurki [modele w zmniejszonej skali], Figury szachowe, Futerały na akcesoria do gier, Gitary do zabawy, Gra w domino, Gra w kulki, Grające ozdoby
choinkowe, Gry, Gry elektroniczne, Gry go, Gry muzyczne,
Gry karciane, Gry planszowe, Gry polegające na budowaniu,
Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry
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towarzyskie, Gry z obręczami, Gry zabawki i akcesoria do zabawy, Grzechotki, Hantle, Hulajnogi [zabawki], Kalafonia używana przez sportowców, Kalejdoskopy, Kapiszony do pistoletów [zabawki], Kapiszony wybuchowe [zabawki], Kapoki
do pływania, Karty do bingo, Karty do gry, Kije do gier, Kije
do snookera, Kije hokejowe, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła do ruletki, Kołowrotki wędkarskie, Konfetti, Konie
na biegunach [zabawki], Konsole do gier, Konstrukcje do zabawy, Kości do gry, Kręgle, Kubki na kości do gry, Kule bilardowe, Lalki, Lalki do zabawy, Latawce, Lotki [gry],Lotnie, Łóżka dla lalek, Łuki do strzelania, Łyżworolki, Łyżwy, Marionetki,
Maski szermiercze, Maski teatralne, Maski zabawkowe, Maszty do desek windsurfingowych, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Maszyny do rzucania piłek, Maszyny i urządzenia do kręgli, Matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna w drugiej], Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie
pluszowe, Modele będące zabawkami, Modele pojazdów
w zmniejszonej skali, Nagolenniki [artykuły sportowe], Nakolanniki [artykuły sportowe], Narty, Narty skiboardowe, Ochraniacze (części strojów sportowych], Ochraniacze na łokcie
[artykuły sportowe], Ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], Pałeczki mażoretkowe, Papierowe czapeczki na przyjęcia, Paralotnie, Pasy do pływania, Pierścienie do rzucania [gry], Piłki do gier, Piłki do gier
i zabaw, Piniaty, Plansze do gry w warcaby, Pluszowe zabawki
z przymocowanym kocykiem, Płetwy do pływania, Pneumatyczne pistolety [zabawki], Pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, Pompki specjalnie przystosowane do pompowania
piłek do gier, Proce [artykuły sportowe], Przybory do łucznictwa, Przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, Przyrządy
stosowane do ćwiczeń fizycznych, Rakiety śnieżne, Rękawice
baseballowe, Rękawice bokserskie, Rękawice dla pałkarzy
[akcesoria do gier], Rękawice do gier, Rękawice do szermierki,
Rękawice golfowe, Roboty zabawkowe, Rowery trójkołowe
dla dzieci [zabawki], Rzut podkową [gry], Rzutki strzelnicze
[tarcze], Rzutki, strzałki [gra], Samochody do zabawy, Sanki
(artykuły sportowe] Siatki do sportów, Sprzęt wędkarski, Stacjonarne rowery treningowe, Sterowniki do zabawek, Stoły
bilardowe, Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stołowego,
Strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, Suspensoria dla sportowców, Szachownice, Szachy,
Śmieszne gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, podarki
na przyjęcia], Śnieg sztuczny na choinki, Śnieżne kule, Tarcze
elektroniczne, Tarcze strzelnicze, Torby na kije golfowe,
na kółkach lub bez, Torby na narty i deski surfingowe, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe], Tryktrak [gra], Tyczki
do uprawiania skoku o tyczce, Ubranka dla lalek, Uchwyty
na świeczki choinkowe, Układanki [puzzle], Urządzenia
do gier, Urządzenia do sztuczek magicznych, Urządzenia pływackie do pływania, Warcaby, Wąskie kajaki, Wiszące karuzele dla dzieci [mobile], Worki treningowe, Wózki na torby golfowe, Wrotki, Zabawki, Zabawki dla zwierząt domowych, Zabawki wypchane, Zdrapki do gier loteryjnych, Zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], Zjeżdżalnie
[przedmioty do zabawy], Żyroskopy i stabilizatory lotu
do modeli samolotów w pomniejszonej skali, 35 Administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie sprzedażą, Analiza
danych biznesowych, Analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Badania rynkowe, Dostarczanie informacji na temat reklamy, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dystrybucja broszur reklamowych, Dystrybucja materiałów promocyjnych,
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Fotokopiowanie, Fakturowanie, Gromadze-
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nie danych, Informacje handlowe, Kolportaż próbek, Informacja o działalności gospodarczej, Marketing bezpośredni,
Marketing towarów i usług na rzecz innych, Ocena możliwości dla działalności gospodarczej, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Opracowywanie informacji o firmie,
Opracowywanie pomysłów dla ekonomii biznesu, Opracowywanie statystyk biznesowych i informacji handlowych,
Organizacja subskrypcji mediów informacyjnych, Organizacja targów handlowych, Organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, Organizacja wystaw dla biznesu
i handlu, Organizacja wystaw w celach handlowych, Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży, Organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, Organizowanie
targów handlowych, Organizowanie targów i wystaw, Organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, Planowanie i prowadzenia targów
handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospodarczych
i reklamowych, Planowanie spotkań biznesowych, Pokazy
handlowe, Pokazy towarów, Pozyskiwanie i systematyzacja
danych związanych z działalnością gospodarczą, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Promocyjne usługi
handlowe, Promowanie sprzedaży towarów i usług innych
podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie wydarzeń specjalnych,
Prowadzenie rejestru informacji, Prowadzenie badań marketingowych, Przetwarzanie danych do celów administracyjnych, Przygotowanie dokumentów reklamowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowywanie
i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, Przygotowywanie reklam, Rachunkowość, księgowość i audyt, Reklama i marketing, Reklama, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych,
Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw,
Umieszczanie reklam, Usługi biurowe, Usługi handlu detalicznego, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe
w dziedzinie restauracji, Usługi organizowania targów i wystaw handlowych, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi public relations, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, Usługi sprzedaży detalicznej towarów takich
jak Alarmy i urządzenia ostrzegawcze, Aplikacje do pobrania
na smartfony, Aplikacje komputerowe do pobrania, Automatyczne sekretarki, Automatyczne systemy kontroli dostępu,
Banki energii, Centrale telefoniczne, Nośniki pamięci, Elektroniczne karty chipowe, Elektroniczne urządzenia i przyrządy
instruktażowe i dydaktyczne, Adresatki, Akwarele, Albumy,
Aplikacje z papieru, Artykuły do pisania i stemplowania, Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły piśmiennicze,
Atlasy, Bloki [artykuły papiernicze], Bilety wstępu, Bony Broszury, Czasopisma branżowe, Czasopisma o tematyce ogólnej, Dekoracje, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, Fotografie, Gazety, Kalkomanie
ścienne, Karton opakowaniowy, Katalogi, Karty informacyjne,
Koperty, Kupony, Książki, Mapy, Materiały drukowane, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, Materiały instruktażowe i szkoleniowe, Obrazy, Papier i Karton, Torby papierowe, Plakaty,
Pocztówki, Przemysłowy papier i karton, Pudełka, Szablony
[artykuły piśmienne], Szablony znakowania, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu
lub tworzyw sztucznych, Aktówki, Aktówki wykonane
ze skóry, artykułu podróżne [walizki, torby], Bagaże podróżne, Chusty donoszenia niemowląt, Duże lekkie torby sporto-
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we do noszenia na nadgarstku, Duże torby podróżne
ze sztywnej skóry, Dyplomatki, Etui, futerały na dokumenty,
Kopertówki, Kosmetyczki, Kufry i walizki, Laski, kijki marszowe
i trekkingowe, laski ratanowe, Małe damskie torebki, Małe
plecaki, Małe portmonetki, Małe torby dla mężczyzn, Odzież
dla zwierząt, Opaski skórzane, Parasolki i parasole, Paski, Plecaki, Portfele, Portmonetki, Przywieszki do bagażu, Rzemienie, Sakwy, Saszetki biodrowe, Smycze dla zwierząt, Teczki,
Torby, Torebki, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, Wyroby rymarskie, bicze
i ubrania dla zwierząt, Akcesoria na szyję, apaszki, apaszki
[chusty], artykułu odzieżowe w stylu sportowym, ascoty,
bandany, bandany na szyję, berety, bezrękawniki, bielizna,
bielizna termoaktywna, blezery, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy
sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, body niemowlęce,
chustki [apaszki], chustki na głowę, chusty na głowę, chusty
noszone na ramionach, chusty [odzież], chusty, szale na głowę, czapki baseballowe, czapki bajsbolówki, czapki bez daszków, czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki
[nakrycia głowy], czapki wełniane, czapki z daszkiem, daszki,
daszki czapek, daszki, długie kurtki, długie luźne stroje, długie szale damskie, dowolne części ubrań [stroje], dzianina
[odzież], fartuchy [odzież], fartuchy papierowe, fartuszki,
funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie
termoaktywne, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, jedwabne krawaty, kalosze, kamizelki, kapelusze
przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, kaptury, kaszkiety,
kaszmirowe szale, kombinezony damskie jednoczęściowe
[playsuit], kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony sportowe, kombinezony [odzież], komplety do biegania [odzież], komplety koszulek i spodenek, komplety
odzieżowe ze spodenkami, komplety sportowe, kostiumy,
kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, kostiumy do użytku w grach fabularnych, kostiumy kąpielowe, kostiumy taneczne, koszule, koszulki dla dzieci, koszulki dla siatkarzy, koszulki do futbolu amerykańskiego, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki polo, koszulki
sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe do uprawiania sportów, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, koszulki z długim rękawem, koszulki
na ramiączkach, krótkie spodnie, kurtki bez rękawów, kurtki
bluzy, kurtki futrzane, kurtki nieprzemakalne, kurtki puchowe, kurtki skórzane, kurtki snowboardowe, kurtki sportowe,
kurtki wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, legginsy, letnie sukienki, małe kapelusze, maski do spania, maski na oczy, męskie apaszki, męski i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, męskie płaszcze, muszki, nakrycia głowy, narzutki na ramiona, nauszniki, nieprzemakalna odzież wierzchnia, obuwie, obuwie codzienne, obuwie dla kobiet, obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn, obuwie sportowe, obuwie wspinaczkowe, ocieplacze, odzież, Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież dla rowerzystów, Odzież gimnastyczna,
Odzież gotowa, Odzież papierowa, Odzież z imitacji skóry,
Odzież ze skóry, Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, Okrycia
wierzchnie [odzież], Okucia metalowe do obuwia, Opaski
na głowę, Ornaty, Palta, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Paski [odzież], Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], Pasy do przechowywania pieniędzy
[odzież], Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], Pelerynki,
Pięty do pończoch, Pikowane kurtki [odzież], Piżamy, Płaszcze kąpielowe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podwiązki, Poncza, Pulowery, Rękawiczki, Rękawiczki
z jednym palcem, Sandały, Skarpetki, Spódnice, Spódnicospodenki, Stroje do judo, Stroje na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szarfy [do ubrania],
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Śliniaki nie papierowe, Trykoty [ubrania], Turbany, Woalki,
welony [odzież], Wyprawki dziecięce, Wyroby pończosznicze, Artykuły gimnastyczne, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły myśliwskie i wędkarskie, Automaty do gier na monety,
Automaty do gier wideo, Automaty do gry, Balony, Bańki mydlane [zabawki], Baseny kąpielowe [zabawki], Bąki [zabawki],
Biżuteria zabawkowa, Bloki startowe [artykuły sportowe], Bodyboard, Broń do szermierki, Broń harpunowa [artykuły sportowe], Broń paintballowa [artykuły sportowe], Broń zabawkowa, Butelki do karmienia lalek, Buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, Choinki z materiałów syntetycznych, Czapki karnawałowe, Deski do paddieboardingu, Deski do pływania, Deski surfingowe, Deskorolki, Domki dla lalek, Domki
do zabawy, Drobne upominki rozdawane podczas przyjęcia,
Drony (zabawki), Dyski latające, Dyski sportowe, Dzwonki
na choinkę, Edukacyjne gry elektroniczne, Ekrany maskujące
[artykuły sportowe], Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne,
Elektroniczne zabawki do nauki, Elektroniczne figurki do zabawy wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, Elementy wyposażenia domków dla lalek, Figurki do zabawy, Folie
ochronne przystosowane do ekranów gier przenośnych, Figurki [modele w zmniejszonej skali], Figury szachowe, Futerały na akcesoria do gier, Gitary do zabawy, Gra w domino,
Gra w kulki, Grające ozdoby choinkowe, Gry, Gry elektroniczne, Gry go, Gry muzyczne, Gry karciane, Gry planszowe, Gry
polegające na budowaniu, Gry przenośne z wyświetlaczami
ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie, Gry z obręczami, Gry
zabawki i akcesoria do zabawy, Grzechotki, Hantle, Hulajnogi
[zabawki], Kalafonia używana przez sportowców, Kalejdoskopy, Kapiszony do pistoletów [zabawki], Kapiszony wybuchowe [zabawki], Kapoki do pływania, Karty do bingo, Karty
do gry, Kije do gier, Kije do snookera, Kije hokejowe, Klocki
do zabawy [konstrukcyjne], Koła do ruletki, Kołowrotki wędkarskie, Konfetti, Konie na biegunach [zabawki], Konsole
do gier, Konstrukcje do zabawy, Kości do gry, Kręgle, Kubki
na kości do gry, Kule bilardowe, Lalki, Lalki do zabawy, Latawce, Lotki [gry], Lotnie, Łóżka dla lalek, Łuki do strzelania, Łyżworolki, Łyżwy, Marionetki, Maski szermiercze, Maski teatralne, Maski zabawkowe, Maszty do desek windsurfingowych,
Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Maszyny do rzucania piłek, Maszyny i urządzenia do kręgli, Matrioszki [rosyjskie
drewniane lalki umieszczone jedna w drugiej], Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie pluszowe, Modele będące
zabawkami, Modele pojazdów w zmniejszonej skali, Nagolenniki [artykuły sportowe], Nakolanniki [artykuły sportowe],
Narty, Narty skiboardowe, Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], Ozdoby
choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], Pałeczki mażoretkowe, Papierowe czapeczki na przyjęcia, Paralotnie, Pasy do pływania, Pierścienie do [gry], Piłki
do gier, Piłki do gier i zabaw, Piniaty, Plansze do gry w warcaby, Pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, Płetwy
do pływania, Pneumatyczne pistolety [zabawki], Pojazdy
zdalnie sterowane do zabawy, Pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, Proce [artykuły sportowe], Przybory do łucznictwa, Przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Rakiety śnieżne, Rękawice baseballowe, Rękawice bokserskie, Rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], Rękawice
do gier, Rękawice do szermierki, Rękawice golfowe, Roboty
zabawkowe, Rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], Rzut
podkową [gry], Rzutki strzelnicze [tarcze], Rzutki, strzałki
[gra], Samochody do zabawy, Sanki [artykuły sportowe] Siatki
do sportów, Sprzęt wędkarski, Stacjonarne rowery treningowe, Sterowniki do zabawek, Stoły bilardowe, Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stołowego, Strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, Suspensoria dla spor-
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towców, Szachownice, Szachy, Śmieszne gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, podarki na przyjęcia], Śnieg sztuczny
na choinki, Śnieżne kule, Tarcze elektroniczne, Tarcze strzelnicze, Torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, Torby na narty
i deski surfingowe, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe], Tryktrak [gra], Tyczki do uprawiania skoku o tyczce,
Ubranka dla lalek, Uchwyty na świeczki choinkowe, Układanki [puzzle], Urządzenia do gier, Urządzenia do sztuczek magicznych, Urządzenia pływackie do pływania, Warcaby, Wąskie kajaki, Wiszące karuzele dla dzieci [mobile], Worki treningowe, Wózki na torby golfowe, Wrotki, Zabawki, Zabawki dla
zwierząt domowych, Zabawki wypchane, Zdrapki do gier
loteryjnych, Zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], Zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], Żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów w pomniejszonej skali, Usługi sprzedaży hurtowej towarów takich jak Alarmy i urządzenia ostrzegawcze, Aplikacje do pobrania
na smartfony, Aplikacje komputerowe do pobrania, Automatyczne sekretarki, Automatyczne systemy kontroli dostępu,
Banki energii, Centrale telefoniczne, Nośniki pamięci, Elektroniczne karty chipowe, Elektroniczne urządzenia i przyrządy
instruktażowe i dydaktyczne, Adresatki, Akwarele, Albumy,
Aplikacje z papieru, Artykuły do pisania i stemplowania, Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły piśmiennicze,
Atlasy, Bloki [artykuły papiernicze], Bilety wstępu, Bony Broszury, Czasopisma branżowe, Czasopisma o tematyce ogólnej, Dekoracje, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, Fotografie, Gazety, Kalkomanie
ścienne, Karton opakowaniowy, Katalogi, Karty informacyjne,
Koperty, Kupony, Książki, Mapy, Materiały drukowane, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, Materiały instruktażowe i szkoleniowe, Obrazy, Papier i Karton, Torby papierowe, Plakaty,
Pocztówki, Przemysłowy papier i karton, Pudełka, Szablony
[artykuły piśmienne], Szablony znakowania, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu
lub tworzyw sztucznych, Aktówki, Aktówki wykonane
ze skóry, artykułu podróżne [walizki, torby], Bagaże podróżne, Chusty donoszenia niemowląt, Duże lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, Duże torby podróżne
ze sztywnej skóry, Dyplomatki, Etui, futerały na dokumenty,
Kopertówki, Kosmetyczki, Kufry i walizki, Laski, kijki marszowe
i trekkingowe, laski ratanowe, Małe damskie torebki, Małe
plecaki, Małe portmonetki, Małe torby dla mężczyzn, Odzież
dla zwierząt, Opaski skórzane, Parasolki i parasole, Paski, Plecaki, Portfele, Portmonetki, Przywieszki do bagażu, Rzemienie, Sakwy, Saszetki biodrowe, Smycze dla zwierząt, Teczki,
Torby, Torebki, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, Wyroby rymarskie, bicze
i ubrania dla zwierząt, Akcesoria na szyję, apaszki, apaszki
[chusty], artykułu odzieżowe w stylu sportowym, ascoty,
bandany, bandany na szyję, berety, bezrękawniki, bielizna,
bielizna termoaktywna, blezery, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy
sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, body niemowlęce,
chustki [apaszki], chustki na głowę, chusty na głowę, chusty
noszone na ramionach, chusty [odzież], chusty, szale na głowę, czapki baseballowe, czapki bajsbolówki, czapki bez daszków, czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki
[nakrycia głowy], czapki wełniane, czapki z daszkiem, daszki,
daszki czapek, daszki, długie kurtki, długie luźne stroje, długie szale damskie, dowolne części ubrań [stroje], dzianina
[odzież], fartuchy [odzież], fartuchy papierowe, fartuszki,
funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie
termoaktywne, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, jedwabne krawaty, kalosze, kamizelki, kapelusze
przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, kaptury, kaszkiety,
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kaszmirowe szale, kombinezony damskie jednoczęściowe
[playsuit], kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony sportowe, kombinezony [odzież], komplety do biegania [odzież], komplety koszulek i spodenek, komplety
odzieżowe ze spodenkami, komplety sportowe, kostiumy,
kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, kostiumy do użytku w grach fabularnych, kostiumy kąpielowe, kostiumy taneczne, koszule, koszulki dla dzieci, koszulki dla siatkarzy, koszulki do futbolu amerykańskiego, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki polo, koszulki
sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe do uprawiania sportów, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, koszulki z długim rękawem, koszulki
na ramiączkach, krótkie spodnie, kurtki bez rękawów, kurtki
bluzy, kurtki futrzane, kurtki nieprzemakalne, kurtki puchowe, kurtki skórzane, kurtki snowboardowe, kurtki sportowe,
kurtki wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, legginsy, letnie sukienki, małe kapelusze, maski do spania, maski na oczy, męskie apaszki, męski i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, męskie płaszcze, muszki, nakrycia głowy, narzutki na ramiona, nauszniki, nieprzemakalna odzież wierzchnia, obuwie, obuwie codzienne, obuwie dla kobiet, obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn, obuwie sportowe, obuwie wspinaczkowe, ocieplacze, odzież, Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież dla rowerzystów, Odzież gimnastyczna,
Odzież gotowa, Odzież papierowa, Odzież z imitacji skóry,
Odzież ze skóry, Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, Okrycia
wierzchnie [odzież], Okucia metalowe do obuwia, Opaski
na głowę, Ornaty, Palta, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Paski [odzież], Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], Pasy do przechowywania pieniędzy
[odzież], Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], Pelerynki,
Pięty do pończoch, Pikowane kurtki [odzież], Piżamy, Płaszcze kąpielowe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podwiązki, Poncza, Pulowery, Rękawiczki, Rękawiczki
z jednym palcem, Sandały, Skarpetki, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje do judo, Stroje na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szarfy [do ubrania],
Śliniaki nie papierowe, Trykoty [ubrania], Turbany, Woalki,
welony [odzież], Wyprawki dziecięce, Wyroby pończosznicze, Artykuły gimnastyczne, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły myśliwskie i wędkarskie, Automaty do gier na monety,
Automaty do gier wideo, Automaty do gry, Balony, Bańki mydlane [zabawki], Baseny kąpielowe [zabawki], Bąki [zabawki],
Biżuteria zabawkowa, Bloki startowe [artykuły sportowe], Bodyboard, Broń do szermierki, Broń harpunowa [artykuły sportowe], Broń paintballowa [artykuły sportowe], Broń zabawkowa, Butelki do karmienia lalek, Buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, Choinki z materiałów syntetycznych, Czapki karnawałowe, Deski do paddieboardingu, Deski do pływania, Deski surfingowe, Deskorolki, Domki dla lalek, Domki
do zabawy, Drobne upominki rozdawane podczas przyjęcia,
Drony (zabawki), Dyski latające, Dyski sportowe, Dzwonki
na choinkę, Edukacyjne gry elektroniczne, Ekrany maskujące
[artykuły sportowe], Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne,
Elektroniczne zabawki do nauki, Elektroniczne figurki do zabawy wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, Elementy wyposażenia domków dla lalek, Figurki do zabawy, Folie
ochronne przystosowane do ekranów gier przenośnych, Figurki [modele w zmniejszonej skali], Figury szachowe, Futerały na akcesoria do gier, Gitary do zabawy, Gra w domino,
Gra w kulki, Grające ozdoby choinkowe, Gry, Gry elektroniczne, Gry go, Gry muzyczne, Gry karciane, Gry planszowe, Gry
polegające na budowaniu, Gry przenośne z wyświetlaczami
ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie, Gry z obręczami, Gry
zabawki i akcesoria do zabawy, Grzechotki, Hantle, Hulajnogi
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[zabawki], Kalafonia używana przez sportowców, Kalejdoskopy, Kapiszony do pistoletów [zabawki], Kapiszony wybuchowe [zabawki], Kapoki do pływania, Karty do bingo, Karty
do gry, Kije do gier, Kije do snookera, Kije hokejowe, Klocki
do zabawy [konstrukcyjne], Koła do ruletki, Kołowrotki wędkarskie, Konfetti, Konie na biegunach [zabawki], Konsole
do gier, Konstrukcje do zabawy, Kości do gry, Kręgle, Kubki
na kości do gry, Kule bilardowe, Lalki, Lalki do zabawy, Latawce, Lotki [gry], Lotnie, Łóżka dla lalek, Łuki do strzelania, Łyżworolki, Łyżwy, Marionetki, Maski szermiercze, Maski teatralne, Maski zabawkowe, Maszty do desek windsurfingowych,
Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Maszyny do rzucania piłek, Maszyny i urządzenia do kręgli, Matrioszki [rosyjskie
drewniane lalki umieszczone jedna w drugiej], Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie pluszowe, Modele będące
zabawkami, Modele pojazdów w zmniejszonej skali, Nagolenniki [artykuły sportowe], Nakolanniki [artykuły sportowe],
Narty, Narty skiboardowe, Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], Ozdoby
choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], Pałeczki mażoretkowe, Papierowe czapeczki na przyjęcia, Paralotnie, Pasy do pływania, Pierścienie do rzucania
[gry], Piłki do gier, Piłki do gier i zabaw, Piniaty, Plansze do gry
w warcaby, Pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem,
Płetwy do pływania, Pneumatyczne pistolety [zabawki], Pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, Pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, Proce [artykuły
sportowe], Przybory do łucznictwa, Przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Rakiety śnieżne, Rękawice baseballowe, Rękawice
bokserskie, Rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], Rękawice do gier, Rękawice do szermierki, Rękawice golfowe, Roboty zabawkowe, Rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], Rzut
podkową [gry], Rzutki strzelnicze [tarcze], Rzutki, strzałki
[gra], Samochody do zabawy, Sanki [artykuły sportowe] Siatki
do sportów, Sprzęt wędkarski, Stacjonarne rowery treningowe, Sterowniki do zabawek, Stoły bilardowe, Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stołowego, Strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, Suspensoria dla sportowców, Szachownice, Szachy, Śmieszne gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, podarki na przyjęcia], Śnieg sztuczny
na choinki, Śnieżne kule, Tarcze elektroniczne, Tarcze strzelnicze, Torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, Torby na narty
i deski surfingowe, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe], Tryktrak [gra], Tyczki do uprawiania skoku o tyczce,
Ubranka dla lalek, Uchwyty na świeczki choinkowe, Układanki [puzzle], Urządzenia do gier, Urządzenia do sztuczek magicznych, Urządzenia pływackie do pływania, Warcaby, Wąskie kajaki, Wiszące karuzele dla dzieci [mobile], Worki treningowe, Wózki na torby golfowe, Wrotki, Zabawki, Zabawki dla
zwierząt domowych, Zabawki wypchane, Zdrapki do gier
loteryjnych, Zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], Zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], Żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów w pomniejszonej skali, Usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Zarządzenie działalnością gospodarczą, Zarządzanie
działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], 41 Analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla osób trzecich, Badania edukacyjne, Centra rozrywki, Degustacje win
[usługi edukacyjne], Degustacje win [usługi rozrywkowe],
Doradztwo w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), Edukacja, Edukacja
dorosłych, Edukacja rozrywka i sport, Edukacyjne usługi doradcze, Elektroniczna publikacja tekstów i druków innych niż
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reklamowe w Internecie, Funkluby, Fotografia, Fotografia
Portretowa, Fotoreportaże, Gry losowe, Imprezy kulturalne,
Imprezy z degustacją win w celach kulturalnych, Informacja
o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Koncerty muzyczne,
Konkursy muzyczne, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy
edukacyjne dotyczące projektowania, Kursy instruktażowe,
Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, Kursy
szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Montaż filmów,
Nagranie i produkcja nagrań dźwiękowych, Nagrywanie
na taśmach wideo, Nauczanie, Nauczanie dotyczące zarządzania, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, Nauczanie w zakresie zdrowia, Nauka projektowania wnętrz,
Organizacja gier, Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych związanych z sektorem
turystycznym, Organizacja i przeprowadzanie aktywności
kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych,
Organizacja widowisk, Organizacja zajęć, Organizowanie festynów w celach rozrywkowych, Organizowanie festynów
w celach rekreacyjnych, Organizowanie gier, Organizowanie
i prowadzenie loterii, Organizowanie i prowadzenie zawodów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie
konkursów [edukacyjnych i rozrywkowych], Organizowanie
i prowadzenie konferencji i kongresów, Organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych nie online, Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez
rekreacyjnych, Organizowanie konferencji związanych z handlem, Organizowanie konferencji związanych z biznesem,
Organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, Organizowanie konferencji, Organizowanie konkursów, Organizowanie konkursów artystycznych, Organizowanie kwizów, Organizowanie loterii, Organizowanie pokazów
w celach kulturalnych, Organizowanie seminariów, Organizowanie warsztatów, Organizowanie wykładów, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów, Pokazy edukacyjne, Produkcja filmów
wideo i D /D, Publikacje multimedialne, publikacje broszur,
Publikowanie arkuszy informacyjnych, Publikowanie książek,
czasopism, Publikowanie katalogów dotyczących turystyki,
Publikowanie druków w formie elektronicznej, Publikowanie
materiałów edukacyjnych, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet,
publikowanie multimedialne książek, Rozrywka, Szkolenia,
Udostępnianie publikacji online, Udzielanie informacji, Usługi
edukacyjne, Usługi rozrywkowe, Usługi rekreacyjne.
(210) 479086
(220) 2017 11 17
(731) WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, Kraków
(540) made in MAŁOPOLSKA

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Alarmy i urządzenia ostrzegawcze. Aplikacje
do pobrania na smartfony. Aplikacje komputerowe do pobrania. Automatyczne sekretarki. Automatyczne systemy kontroli
dostępu. Banki energii. Centrale telefoniczne. Nośniki pamię-
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ci. Elektroniczne karty chipowe. Elektroniczne urządzenia
i przyrządy instruktażowe i dydaktyczne, 16 Adresatki, Akwarele, Albumy, Aplikacje z papieru, Artykuły do pisania i stemplowania, Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły piśmiennicze, Atlasy, Bloki [artykuły papiernicze], Bilety wstępu,
Bony, Broszury, Czasopisma branżowe, Czasopisma o tematyce ogólnej, Dekoracje, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru
i kartonu, modele architektoniczne, Fotografie, Gazety, Kalkomanie ścienne, Karton opakowaniowy, Katalogi, Karty informacyjne, Koperty, Kupony, Książki, Mapy, Materiały drukowane, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Materiały instruktażowe
i szkoleniowe, Obrazy, Papier i Karton, Torby papierowe, Plakaty, Pocztówki, Przemysłowy papier i karton, Pudełka, Szablony
[artykuły piśmienne], Szablony znakowania, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub
tworzyw sztucznych, 18 Aktówki, Aktówki wykonane ze skóry, artykułu podróżne [walizki, torby], Bagaże podróżne, Chusty do noszenia niemowląt, Duże lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, Duże torby podróżne ze sztywnej skóry, Dyplomatki, Etui, futerały na dokumenty, Kopertówki, Kosmetyczki, Kufry i walizki, Laski, kijki marszowe i trekkingowe,
laski ratanowe, Małe damskie torebki, Małe plecaki, Małe portmonetki, Małe torby dla mężczyzn, Odzież dla zwierząt, Opaski skórzane, Parasolki i parasole, Paski, Plecaki, Portfele, Portmonetki, Przywieszki do bagażu, Rzemienie, Sakwy, Saszetki
biodrowe, Smycze dla zwierząt, Teczki, Torby, Torebki, Walizy,
torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące
do przenoszenia, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, 25 Akcesoria na szyję, apaszki, apaszki [chusty], artykułu
odzieżowe w stylu sportowym, ascoty, bandany, bandany
na szyję, berety, bezrękawniki, bielizna, bielizna termoaktywna, blezery, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe,
bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem,
bluzy z kapturem, body niemowlęce, chustki [apaszki], chustki na głowę, chusty na głowę, chusty noszone na ramionach,
chusty [odzież], chusty, szale na głowę, czapki baseballowe,
czapki bajsbolówki, czapki bez daszków, czapki i czapeczki
sportowe, czapki kucharskie, czapki [nakrycia głowy], czapki
wełniane, czapki z daszkiem, daszki, daszki czapek, daszki,
długie kurtki, długie luźne stroje, długie szale damskie, dowolne części ubrań [stroje], dzianina [odzież], fartuchy [odzież],
fartuchy papierowe, fartuszki, funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, jedwabne krawaty,
kalosze, kamizelki, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze
słomkowe, kaptury, kaszkiety, kaszmirowe szale, kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony sportowe, kombinezony [odzież], komplety do biegania [odzież], komplety koszulek
i spodenek, komplety odzieżowe ze spodenkami, komplety
sportowe, kostiumy, kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, kostiumy do użytku w grach fabularnych, kostiumym kąpielowe, kostiumy taneczne, koszule, koszulki dla dzieci, koszulki dla siatkarzy, koszulki do futbolu
amerykańskiego, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki polo, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów,
koszulki sportowe do uprawiania sportów, koszulki z krótkim
rękawem, koszulki z nadrukami, koszulki z długim rękawem,
koszulki na ramiączkach, krótkie spodnie, kurtki bez rękawów,
kurtki bluzy, kurtki futrzane, kurtki nieprzemakalne, kurtki puchowe, kurtki skórzane, kurtki snowboardowe, kurtki sportowe, kurtki wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, legginsy, letnie
sukienki, małe kapelusze, maski do spania, maski na oczy, męskie apaszki, męski i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, męskie płaszcze, muszki, nakrycia głowy, narzutki na ramiona, nauszniki, nieprzemakalna odzież wierzchnia, obuwie,
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obuwie codzienne, obuwie dla kobiet, obuwie dla dzieci,
obuwie dla mężczyzn, obuwie sportowe, obuwie wspinaczkowe, ocieplacze, odzież. Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież dla rowerzystów, Odzież gimnastyczna, Odzież
gotowa, Odzież papierowa, Odzież z imitacji skóry, Odzież
ze skóry, Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, Okrycia wierzchnie [odzież], Okucia metalowe do obuwia, Opaski na głowę,
Ornaty, Palta, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Paski
[odzież], Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież],
Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, Pięty
do pończoch, Pikowane kurtki [odzież], Piżamy, Płaszcze kąpielowe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe,
Podwiązki, Poncza, Pulowery, Rękawiczki, Rękawiczki z jednym palcem, Sandały, Skarpetki, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje do judo, Stroje na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje
przeciwdeszczowe, Sukienka na szelkach do noszenia
na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szarfy [do ubrania], Śliniaki
nie papierowe, Trykoty [ubrania], Turbany, Woalki, welony
[odzież], Wyprawki dziecięce, Wyroby pończosznicze, 28 Artykuły gimnastyczne, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły myśliwskie i wędkarskie, Automaty do gier na monety, Automaty
do gier wideo, Automaty do gry, Balony, Bańki mydlane [zabawki], Baseny kąpielowe [zabawki], Bąki [zabawki], Biżuteria
zabawkowa, Bloki startowe [artykuły sportowe], Bodyboard,
Broń do szermierki, Broń harpunowa [artykuły sportowe],
Broń paintballowa [artykuły sportowe], Broń zabawkowa, Butelki do karmienia lalek, Buty łyżwiarskie z przymocowanymiłyżwami, Choinki z materiałów syntetycznych, Czapki karnawałowe, Deski do paddieboardingu, Deski do pływania, Deski
surfingowe, Deskorolki, Domki dla lalek, Domki do zabawy,
Drobne upominki rozdawane podczas przyjęcia, Drony (zabawki), Dyski latające, Dyski sportowe, Dzwonki na choinkę,
Edukacyjne gry elektroniczne, Ekrany maskujące [artykuły
sportowe], Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, Elektroniczne zabawki do nauki, Elektroniczne figurki do zabawy
wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, Elementy wyposażenia domków dla lalek, Figurki do zabawy, Folie ochronne
przystosowane do ekranów gier przenośnych, Figurki [modele w zmniejszonej skali], Figury szachowe, Futerały na akcesoria do gier, Gitary do zabawy, Gra w domino, Gra w kulki, Grające ozdoby choinkowe, Gry, Gry elektroniczne, Gry go, Gry
muzyczne, Gry karciane, Gry planszowe, Gry polegające
na budowaniu, Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie, Gry z obręczami, Gry zabawki i akcesoria do zabawy, Grzechotki, Hantle, Hulajnogi [zabawki],
Kalafonia używana przez sportowców, Kalejdoskopy, Kapiszony do pistoletów [zabawki], Kapiszony wybuchowe [zabawki],
Kapoki do pływania, Karty do bingo, Karty do gry, Kije do gier,
Kije do snookera, Kije hokejowe, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła do ruletki, Kołowrotki wędkarskie, Konfetti, Konie
na biegunach [zabawki], Konsole do gier, Konstrukcje do zabawy, Kości do gry, Kręgle, Kubki na kości do gry, Kule bilardowe, Lalki, Lalki do zabawy, Latawce, Lotki [gry],Lotnie, Łóżka
dla lalek, Łuki do strzelania, Łyżworolki, Łyżwy, Marionetki, Maski szermiercze, Maski teatralne, Maski zabawkowe, Maszty
do desek windsurfingowych, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Maszyny do rzucania piłek, Maszyny i urządzenia
do kręgli, Matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone
jedna w drugiej], Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie pluszowe, Modele będące zabawkami, Modele pojazdów
w zmniejszonej skali, Nagolenniki [artykuły sportowe], Nakolanniki [artykuły sportowe], Narty, Narty skiboardowe, Ochraniacze (części strojów sportowych], Ochraniacze na łokcie
[artykuły sportowe], Ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], Pałeczki mażoretkowe, Papierowe czapeczki na przyjęcia, Paralotnie, Pasy do pływania,
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Pierścienie do rzucania [gry], Piłki do gier, Piłki do gier i zabaw,
Piniaty, Plansze do gry w warcaby, Pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, Płetwy do pływania, Pneumatyczne
pistolety [zabawki], Pojazdy zdalnie sterowane do zabawy,
Pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek
do gier, Proce [artykuły sportowe], Przybory do łucznictwa,
Przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Rakiety śnieżne, Rękawice
baseballowe, Rękawice bokserskie, Rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], Rękawice do gier, Rękawice do szermierki,
Rękawice golfowe, Roboty zabawkowe, Rowery trójkołowe
dla dzieci [zabawki], Rzut podkową [gry], Rzutki strzelnicze
[tarcze], Rzutki, strzałki [gra], Samochody do zabawy, Sanki (artykuły sportowe] Siatki do sportów, Sprzęt wędkarski, Stacjonarne rowery treningowe, Sterowniki do zabawek, Stoły bilardowe, Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stołowego, Strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, Suspensoria dla sportowców, Szachownice, Szachy, Śmieszne
gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, podarki na przyjęcia],
Śnieg sztuczny na choinki, Śnieżne kule, Tarcze elektroniczne,
Tarcze strzelnicze, Torby na kije golfowe, na kółkach lub bez,
Torby na narty i deski surfingowe, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe], Tryktrak [gra], Tyczki do uprawiania skoku
o tyczce, Ubranka dla lalek, Uchwyty na świeczki choinkowe,
Układanki [puzzle], Urządzenia do gier, Urządzenia do sztuczek magicznych, Urządzenia pływackie do pływania, Warcaby, Wąskie kajaki, Wiszące karuzele dla dzieci [mobile], Worki
treningowe, Wózki na torby golfowe, Wrotki, Zabawki, Zabawki dla zwierząt domowych, Zabawki wypchane, Zdrapki
do gier loteryjnych, Zestawy modeli w zmniejszonej skali
do składania [zabawki], Zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy],
Żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów w pomniejszonej skali, 35 Administrowanie dotyczące planowania
działalności gospodarczej, Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie sprzedażą, Analiza danych biznesowych, Analizy
i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Badania rynkowe, Dostarczanie informacji na temat reklamy, Dostarczanie informacji handlowych
konsumentom, Dystrybucja broszur reklamowych, Dystrybucja materiałów promocyjnych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingorych i promocyjnych, Fotokopiowanie,
Fakturowanie, Gromadzenie danych, Informacje handlowe,
Kolportaż próbek, Informacja o działalności gospodarczej,
Marketing bezpośredni, Marketing towarów i usług na rzecz
innych, Ocena możliwości dla działalności gospodarczej, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Opracowywanie informacji o firmie, Opracowywanie pomysłów dla
ekonomii biznesu, Opracowywanie statystyk biznesowych
i informacji handlowych, Organizacja subskrypcji mediów informacyjnych, Organizacja targów handlowych, Organizacja
targów w celach handlowych i reklamowych, Organizacja
wystaw dla biznesu i handlu, Organizacja wystaw w celach
handlowych, Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie
sprzedaży, Organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, Organizowanie targów handlowych, Organizowanie
targów i wystaw, Organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych lub reklamowych, Organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, Planowanie
i prowadzenia targów handlowych, wystaw i prezentacji
w celach gospodarczych i reklamowych, Planowanie spotkań
biznesowych, Pokazy handlowe, Pokazy towarów, Pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej,
Promocyjne usługi handlowe, Promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez
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promocyjnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich
przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie wydarzeń specjalnych, Prowadzenie rejestru informacji, Prowadzenie badań marketingowych, Przetwarzanie danych do celów administracyjnych, Przygotowanie dokumentów reklamowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich,
Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, Przygotowywanie reklam, Rachunkowość, księgowość i audyt, Reklama i marketing, Reklama, Rozpowszechnianie informacji handlowych,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw,
Umieszczanie reklam, Usługi biurowe, Usługi handlu detalicznego, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, Usługi organizowania targów i wystaw handlowych, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi public relations, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
Usługi sprzedaży detalicznej towarów takich jak Alarmy
i urządzenia ostrzegawcze, Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje komputerowe do pobrania, Automatyczne sekretarki, Automatyczne systemy kontroli dostępu, Banki energii, Centrale telefoniczne, Nośniki pamięci, Elektroniczne karty
chipowe, Elektroniczne urządzenia i przyrządy instruktażowe
i dydaktyczne, Adresatki, Akwarele, Albumy, Aplikacje z papieru, Artykuły do pisania i stemplowania, Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły piśmiennicze, Atlasy, Bloki [artykuły
papiernicze], Bilety wstępu, Bony Broszury, Czasopisma branżowe, Czasopisma o tematyce ogólnej, Dekoracje, Dzieła
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Fotografie, Gazety, Kalkomanie ścienne, Karton opakowaniowy, Katalogi, Karty informacyjne, Koperty, Kupony, Książki,
Mapy, Materiały drukowane, Materiały i środki dla artystów
i do dekoracji, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Materiały instruktażowe i szkoleniowe, Obrazy, Papier
i Karton, Torby papierowe, Plakaty, Pocztówki, Przemysłowy
papier i karton, Pudełka, Szablony [artykuły piśmienne], Szablony znakowania, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych,
Aktówki, Aktówki wykonane ze skóry, artykułu podróżne [walizki, torby], Bagaże podróżne, Chusty donoszenia niemowląt,
Duże lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, Duże
torby podróżne ze sztywnej skóry, Dyplomatki, Etui, futerały
na dokumenty, Kopertówki, Kosmetyczki, Kufry i walizki, Laski,
kijki marszowe i trekkingowe, laski ratanowe, Małe damskie
torebki, Małe plecaki, Małe portmonetki, Małe torby dla mężczyzn, Odzież dla zwierząt, Opaski skórzane, Parasolki i parasole, Paski, Plecaki, Portfele, Portmonetki, Przywieszki do bagażu, Rzemienie, Sakwy, Saszetki biodrowe, Smycze dla zwierząt, Teczki, Torby, Torebki, Walizy, torby podróżne, torby,
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, Akcesoria na szyję,
apaszki, apaszki [chusty], artykułu odzieżowe w stylu sportowym, ascoty, bandany, bandany na szyję, berety, bezrękawniki, bielizna, bielizna termoaktywna, blezery, bluzki, bluzki
z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy
sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem,
body niemowlęce, chustki [apaszki], chustki na głowę, chusty
na głowę, chusty noszone na ramionach, chusty [odzież],
chusty, szale na głowę, czapki baseballowe, czapki bajsbolówki, czapki bez daszków, czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [nakrycia głowy], czapki wełniane, czapki
z daszkiem, daszki, daszki czapek, daszki, długie kurtki, długie
luźne stroje, długie szale damskie, dowolne części ubrań [stroje], dzianina [odzież], fartuchy [odzież], fartuchy papierowe,
fartuszki, funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne
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spodnie termoaktywne, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, jedwabne krawaty, kalosze, kamizelki, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, kaptury,
kaszkiety, kaszmirowe szale, kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony sportowe, kombinezony [odzież], komplety
do biegania [odzież], komplety koszulek i spodenek, komplety odzieżowe ze spodenkami, komplety sportowe, kostiumy,
kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, kostiumy do użytku w grach fabularnych, kostiumy kąpielowe, kostiumy taneczne, koszule, koszulki dla dzieci, koszulki dla siatkarzy, koszulki do futbolu amerykańskiego, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki polo, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe
do uprawiania sportów, koszulki z krótkim rękawem, koszulki
z nadrukami, koszulki z długim rękawem, koszulki na ramiączkach, krótkie spodnie, kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki
futrzane, kurtki nieprzemakalne, kurtki puchowe, kurtki skórzane, kurtki snowboardowe, kurtki sportowe, kurtki wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, legginsy, letnie sukienki, małe kapelusze, maski do spania, maski na oczy, męskie apaszki, męski
i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, męskie płaszcze, muszki, nakrycia głowy, narzutki na ramiona, nauszniki,
nieprzemakalna odzież wierzchnia, obuwie, obuwie codzienne, obuwie dla kobiet, obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn, obuwie sportowe, obuwie wspinaczkowe, ocieplacze,
odzież, Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież dla
rowerzystów, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież
papierowa, Odzież z imitacji skóry, Odzież ze skóry, Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, Okrycia wierzchnie [odzież], Okucia
metalowe do obuwia, Opaski na głowę, Ornaty, Palta, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Paski [odzież], Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], Pasy
do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, Pięty do pończoch, Pikowane kurtki [odzież], Piżamy, Płaszcze kąpielowe, Podkoszulki
bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podwiązki, Poncza, Pulowery, Rękawiczki, Rękawiczki z jednym palcem, Sandały, Skarpetki, Spódnice, Spódnicospodenki, Stroje do judo, Stroje
na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szarfy [do ubrania], Śliniaki nie papierowe, Trykoty [ubrania], Turbany, Woalki, welony [odzież], Wyprawki dziecięce,
Wyroby pończosznicze, Artykuły gimnastyczne, artykuły
i sprzęt sportowy, artykuły myśliwskie i wędkarskie, Automaty
do gier na monety, Automaty do gier wideo, Automaty
do gry, Balony, Bańki mydlane [zabawki], Baseny kąpielowe
[zabawki], Bąki [zabawki], Biżuteria zabawkowa, Bloki startowe
[artykuły sportowe], Bodyboard, Broń do szermierki, Broń harpunowa [artykuły sportowe], Broń paintballowa [artykuły
sportowe], Broń zabawkowa, Butelki do karmienia lalek, Buty
łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, Choinki z materiałów syntetycznych, Czapki karnawałowe, Deski do paddieboardingu, Deski do pływania, Deski surfingowe, Deskorolki,
Domki dla lalek, Domki do zabawy, Drobne upominki rozdawane podczas przyjęcia, Drony (zabawki), Dyski latające, Dyski sportowe, Dzwonki na choinkę, Edukacyjne gry elektroniczne, Ekrany maskujące [artykuły sportowe], Elektroniczne
zabawki wielofunkcyjne, Elektroniczne zabawki do nauki,
Elektroniczne figurki do zabawy wydające sygnały świetlne
i dźwiękowe, Elementy wyposażenia domków dla lalek, Figurki do zabawy, Folie ochronne przystosowane do ekranów
gier przenośnych, Figurki [modele w zmniejszonej skali], Figury szachowe, Futerały na akcesoria do gier, Gitary do zabawy,
Gra w domino, Gra w kulki, Grające ozdoby choinkowe, Gry,
Gry elektroniczne, Gry go, Gry muzyczne, Gry karciane, Gry
planszowe, Gry polegające na budowaniu, Gry przenośne
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z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie, Gry
z obręczami, Gry zabawki i akcesoria do zabawy, Grzechotki,
Hantle, Hulajnogi [zabawki], Kalafonia używana przez sportowców, Kalejdoskopy, Kapiszony do pistoletów [zabawki],
Kapiszony wybuchowe [zabawki], Kapoki do pływania, Karty
do bingo, Karty do gry, Kije do gier, Kije do snookera, Kije hokejowe, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła do ruletki, Kołowrotki wędkarskie, Konfetti, Konie na biegunach [zabawki],
Konsole do gier, Konstrukcje do zabawy, Kości do gry, Kręgle,
Kubki na kości do gry, Kule bilardowe, Lalki, Lalki do zabawy,
Latawce, Lotki [gry],Lotnie, Łóżka dla lalek, Łuki do strzelania,
Łyżworolki, Łyżwy, Marionetki, Maski szermiercze, Maski teatralne, Maski zabawkowe, Maszty do desek windsurfingowych, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Maszyny
do rzucania piłek, Maszyny i urządzenia do kręgli, Matrioszki
[rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna w drugiej], Maty
z zabawkami dla niemowląt, Misie pluszowe, Modele będące
zabawkami, Modele pojazdów w zmniejszonej skali, Nagolenniki [artykuły sportowe], Nakolanniki [artykuły sportowe], Narty, Narty skiboardowe, Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], Ozdoby
choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], Pałeczki mażoretkowe, Papierowe czapeczki na przyjęcia, Paralotnie, Pasy do pływania, Pierścienie do [gry], Piłki
do gier, Piłki do gier i zabaw, Piniaty, Plansze do gry w warcaby, Pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, Płetwy
do pływania, Pneumatyczne pistolety [zabawki], Pojazdy
zdalnie sterowane do zabawy, Pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, Proce [artykuły sportowe], Przybory do łucznictwa, Przyrządy do wyrzucania rzutek
strzelniczych, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych,
Rakiety śnieżne, Rękawice baseballowe, Rękawice bokserskie,
Rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], Rękawice do gier,
Rękawice do szermierki, Rękawice golfowe, Roboty zabawkowe, Rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], Rzut podkową
[gry], Rzutki strzelnicze [tarcze], Rzutki, strzałki [gra], Samochody do zabawy, Sanki [artykuły sportowe] Siatki do sportów, Sprzęt wędkarski, Stacjonarne rowery treningowe, Sterowniki do zabawek, Stoły bilardowe, Stoły do piłkarzyków,
Stoły do tenisa stołowego, Strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, Suspensoria dla sportowców,
Szachownice, Szachy, Śmieszne gadżety na imprezy, tańce
[bibeloty, podarki na przyjęcia], Śnieg sztuczny na choinki,
Śnieżne kule, Tarcze elektroniczne, Tarcze strzelnicze, Torby
na kije golfowe, na kółkach lub bez, Torby na narty i deski surfingowe, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe], Tryktrak
[gra], Tyczki do uprawiania skoku o tyczce, Ubranka dla lalek,
Uchwyty na świeczki choinkowe, Układanki [puzzle], Urządzenia do gier, Urządzenia do sztuczek magicznych, Urządzenia pływackie do pływania, Warcaby, Wąskie kajaki, Wiszące
karuzele dla dzieci [mobile], Worki treningowe, Wózki na torby golfowe, Wrotki, Zabawki, Zabawki dla zwierząt domowych, Zabawki wypchane, Zdrapki do gier loteryjnych, Zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], Zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], Żyroskopy i stabilizatory lotu
do modeli samolotów w pomniejszonej skali, Usługi sprzedaży hurtowej towarów takich jak Alarmy i urządzenia ostrzegawcze, Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje komputerowe do pobrania, Automatyczne sekretarki, Automatyczne systemy kontroli dostępu, Banki energii, Centrale telefoniczne, Nośniki pamięci, Elektroniczne karty chipowe, Elektroniczne urządzenia i przyrządy instruktażowe i dydaktyczne, Adresatki, Akwarele, Albumy, Aplikacje z papieru, Artykuły
do pisania i stemplowania, Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły piśmiennicze, Atlasy, Bloki [artykuły papiernicze], Bilety wstępu, Bony Broszury, Czasopisma branżowe,
Czasopisma o tematyce ogólnej, Dekoracje, Dzieła sztuki oraz
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figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Fotografie, Gazety, Kalkomanie ścienne, Karton opakowaniowy, Katalogi, Karty informacyjne, Koperty, Kupony, Książki, Mapy, Materiały drukowane, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Materiały
instruktażowe i szkoleniowe, Obrazy, Papier i Karton, Torby
papierowe, Plakaty, Pocztówki, Przemysłowy papier i karton,
Pudełka, Szablony [artykuły piśmienne], Szablony znakowania, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Aktówki, Aktówki
wykonane ze skóry, artykułu podróżne [walizki, torby], Bagaże
podróżne, Chusty donoszenia niemowląt, Duże lekkie torby
sportowe do noszenia na nadgarstku, Duże torby podróżne
ze sztywnej skóry, Dyplomatki, Etui, futerały na dokumenty,
Kopertówki, Kosmetyczki, Kufry i walizki, Laski, kijki marszowe
i trekkingowe, laski ratanowe, Małe damskie torebki, Małe plecaki, Małe portmonetki, Małe torby dla mężczyzn, Odzież dla
zwierząt, Opaski skórzane, Parasolki i parasole, Paski, Plecaki,
Portfele, Portmonetki, Przywieszki do bagażu, Rzemienie, Sakwy, Saszetki biodrowe, Smycze dla zwierząt, Teczki, Torby,
Torebki, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania
dla zwierząt, Akcesoria na szyję, apaszki, apaszki [chusty], artykułu odzieżowe w stylu sportowym, ascoty, bandany, bandany na szyję, berety, bezrękawniki, bielizna, bielizna termoaktywna, blezery, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, body niemowlęce, chustki [apaszki],
chustki na głowę, chusty na głowę, chusty noszone na ramionach, chusty [odzież], chusty, szale na głowę, czapki baseballowe, czapki bajsbolówki, czapki bez daszków, czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [nakrycia głowy],
czapki wełniane, czapki z daszkiem, daszki, daszki czapek,
daszki, długie kurtki, długie luźne stroje, długie szale damskie,
dowolne części ubrań [stroje], dzianina [odzież], fartuchy
[odzież], fartuchy papierowe, fartuszki, funkcjonalne koszulki
termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, jedwabne
krawaty, kalosze, kamizelki, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, kaptury, kaszkiety, kaszmirowe szale, kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], kombinezony
dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony sportowe, kombinezony [odzież], komplety do biegania [odzież], komplety
koszulek i spodenek, komplety odzieżowe ze spodenkami,
komplety sportowe, kostiumy, kostiumy do użytku podczas
dziecięcych zabaw przebieranych, kostiumy do użytku
w grach fabularnych, kostiumy kąpielowe, kostiumy taneczne, koszule, koszulki dla dzieci, koszulki dla siatkarzy, koszulki
do futbolu amerykańskiego, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki polo, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe do uprawiania sportów, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, koszulki z długim rękawem, koszulki na ramiączkach, krótkie spodnie, kurtki
bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki futrzane, kurtki nieprzemakalne, kurtki puchowe, kurtki skórzane, kurtki snowboardowe,
kurtki sportowe, kurtki wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, legginsy, letnie sukienki, małe kapelusze, maski do spania, maski
na oczy, męskie apaszki, męski i damskie kurtki, płaszcze,
spodnie i kamizelki, męskie płaszcze, muszki, nakrycia głowy,
narzutki na ramiona, nauszniki, nieprzemakalna odzież
wierzchnia, obuwie, obuwie codzienne, obuwie dla kobiet,
obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn, obuwie sportowe,
obuwie wspinaczkowe, ocieplacze, odzież, Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież dla rowerzystów, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież papierowa, Odzież z imitacji skóry, Odzież ze skóry, Ogrzewacze stóp, nieelektryczne,
Okrycia wierzchnie [odzież], Okucia metalowe do obuwia,

23

Opaski na głowę, Ornaty, Palta, Pantofle domowe, Pantofle
kąpielowe, Paski [odzież], Pasy do obuwia łączące podeszwę
z cholewką [obuwie pasowe], Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna],
Pelerynki, Pięty do pończoch, Pikowane kurtki [odzież], Piżamy, Płaszcze kąpielowe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podwiązki, Poncza, Pulowery, Rękawiczki, Rękawiczki z jednym palcem, Sandały, Skarpetki, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje do judo, Stroje na maskaradę, Stroje
plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Sukienka na szelkach
do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szarfy [do ubrania], Śliniaki nie papierowe, Trykoty [ubrania], Turbany, Woalki,
welony [odzież], Wyprawki dziecięce, Wyroby pończosznicze,
Artykuły gimnastyczne, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły
myśliwskie i wędkarskie, Automaty do gier na monety, Automaty do gier wideo, Automaty do gry, Balony, Bańki mydlane
[zabawki], Baseny kąpielowe [zabawki], Bąki [zabawki], Biżuteria zabawkowa, Bloki startowe [artykuły sportowe], Bodyboard, Broń do szermierki, Broń harpunowa [artykuły sportowe],
Broń paintballowa [artykuły sportowe], Broń zabawkowa, Butelki do karmienia lalek, Buty łyżwiarskie z przymocowanymi
łyżwami, Choinki z materiałów syntetycznych, Czapki karnawałowe, Deski do paddieboardingu, Deski do pływania, Deski
surfingowe, Deskorolki, Domki dla lalek, Domki do zabawy,
Drobne upominki rozdawane podczas przyjęcia, Drony (zabawki), Dyski latające, Dyski sportowe, Dzwonki na choinkę,
Edukacyjne gry elektroniczne, Ekrany maskujące [artykuły
sportowe], Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, Elektroniczne zabawki do nauki, Elektroniczne figurki do zabawy
wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, Elementy wyposażenia domków dla lalek, Figurki do zabawy, Folie ochronne
przystosowane do ekranów gier przenośnych, Figurki [modele w zmniejszonej skali], Figury szachowe, Futerały na akcesoria do gier, Gitary do zabawy, Gra w domino, Gra w kulki, Grające ozdoby choinkowe, Gry, Gry elektroniczne, Gry go, Gry
muzyczne, Gry karciane, Gry planszowe, Gry polegające
na budowaniu, Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie, Gry z obręczami, Gry zabawki i akcesoria do zabawy, Grzechotki, Hantle, Hulajnogi [zabawki],
Kalafonia używana przez sportowców, Kalejdoskopy, Kapiszony do pistoletów [zabawki], Kapiszony wybuchowe [zabawki],
Kapoki do pływania, Karty do bingo, Karty do gry, Kije do gier,
Kije do snookera, Kije hokejowe, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła do ruletki, Kołowrotki wędkarskie, Konfetti, Konie
na biegunach [zabawki], Konsole do gier, Konstrukcje do zabawy, Kości do gry, Kręgle, Kubki na kości do gry, Kule bilardowe, Lalki, Lalki do zabawy, Latawce, Lotki [gry],Lotnie, Łóżka
dla lalek, Łuki do strzelania, Łyżworolki, Łyżwy, Marionetki, Maski szermiercze, Maski teatralne, Maski zabawkowe, Maszty
do desek windsurfingowych, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Maszyny do rzucania piłek, Maszyny i urządzenia
do kręgli, Matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone
jedna w drugiej], Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie pluszowe, Modele będące zabawkami, Modele pojazdów
w zmniejszonej skali, Nagolenniki [artykuły sportowe], Nakolanniki [artykuły sportowe], Narty, Narty skiboardowe, Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochraniacze na łokcie
[artykuły sportowe], Ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], Pałeczki mażoretkowe, Papierowe czapeczki na przyjęcia, Paralotnie, Pasy do pływania,
Pierścienie do rzucania [gry], Piłki do gier, Piłki do gier i zabaw,
Piniaty, Plansze do gry w warcaby, Pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, Płetwy do pływania, Pneumatyczne
pistolety [zabawki], Pojazdy zdalnie sterowane do zabawy,
Pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek
do gier, Proce [artykuły sportowe], Przybory do łucznictwa,
Przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, Przyrządy sto-
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sowane do ćwiczeń fizycznych, Rakiety śnieżne, Rękawice
baseballowe, Rękawice bokserskie, Rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], Rękawice do gier, Rękawice do szermierki,
Rękawice golfowe, Roboty zabawkowe, Rowery trójkołowe
dla dzieci [zabawki], Rzut podkową [gry], Rzutki strzelnicze
[tarcze], Rzutki, strzałki [gra],Samochody do zabawy, Sanki [artykuły sportowe] Siatki do sportów, Sprzęt wędkarski, Stacjonarne rowery treningowe, Sterowniki do zabawek, Stoły bilardowe, Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stołowego, Strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, Suspensoria dla sportowców, Szachownice, Szachy, Śmieszne
gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, podarki na przyjęcia],
Śnieg sztuczny na choinki, Śnieżne kule, Tarcze elektroniczne,
Tarcze strzelnicze, Torby na kije golfowe, na kółkach lub bez,
Torby na narty i deski surfingowe, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe], Tryktrak [gra], Tyczki do uprawiania skoku
o tyczce, Ubranka dla lalek, Uchwyty na świeczki choinkowe,
Układanki [puzzle], Urządzenia do gier, Urządzenia do sztuczek magicznych, Urządzenia pływackie do pływania, Warcaby, Wąskie kajaki, Wiszące karuzele dla dzieci [mobile], Worki
treningowe, Wózki na torby golfowe, Wrotki, Zabawki, Zabawki dla zwierząt domowych, Zabawki wypchane, Zdrapki
do gier loteryjnych, Zestawy modeli w zmniejszonej skali
do składania [zabawki], Zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy],
Żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów w pomniejszonej skali, Usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji
produktów, Zarządzenie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], 41 Analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla osób
trzecich, Badania edukacyjne, Centra rozrywki, Degustacje
win [usługi edukacyjne], Degustacje win [usługi rozrywkowe],
Doradztwo w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), Edukacja, Edukacja dorosłych, Edukacja rozrywka i sport, Edukacyjne usługi doradcze,
Elektroniczna publikacja tekstów i druków innych niż reklamowe w Internecie, Funkluby, Fotografia, Fotografia Portretowa, Fotoreportaże, Gry losowe, Imprezy kulturalne, Imprezy
z degustacją win w celach kulturalnych, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Koncerty muzyczne, Konkursy
muzyczne, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy edukacyjne dotyczące projektowania, Kursy instruktażowe, Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, Kursy szkoleniowe
w zakresie rozwoju osobistego, Montaż filmów, Nagranie
i produkcja nagrań dźwiękowych, Nagrywanie na taśmach
wideo, Nauczanie, Nauczanie dotyczące zarządzania, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, Nauczanie w zakresie zdrowia, Nauka projektowania wnętrz, Organizacja gier,
Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja i prezentacja
przedstawień na żywo, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych związanych z sektorem turystycznym, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo,
Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja widowisk, Organizacja zajęć, Organizowanie festynów w celach
rozrywkowych, Organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, Organizowanie gier, Organizowanie i prowadzenie loterii, Organizowanie i prowadzenie zawodów, Organizowanie
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie
sympozjów, Organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych i rozrywkowych], Organizowanie i prowadzenie

Nr ZT17/2018

konferencji i kongresów, Organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych nie oniine, Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, Organizowanie
i prowadzenie zajęć, Organizowanie i urządzanie wystaw
w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie konferencji związanych z handlem, Organizowanie konferencji związanych z biznesem, Organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, Organizowanie konferencji, Organizowanie konkursów, Organizowanie konkursów artystycznych, Organizowanie kwizów, Organizowanie loterii, Organizowanie pokazów w celach kulturalnych, Organizowanie seminariów, Organizowanie warsztatów, Organizowanie wykładów, Organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów, Pokazy edukacyjne, Produkcja filmów wideo i D/D,
Publikacje multimedialne, publikacje broszur, Publikowanie
arkuszy informacyjnych, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie katalogów dotyczących turystyki, Publikowanie
druków w formie elektronicznej, Publikowanie materiałów
edukacyjnych, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie
multimedialne książek, Rozrywka, Szkolenia, Udostępnianie
publikacji oniine, Udzielanie informacji, Usługi edukacyjne,
Usługi rozrywkowe, Usługi rekreacyjne.
(210) 479091
(220) 2017 11 17
(731) GUO ZHITANG, Warszawa
(540) IV

(531) 27.07.23
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 artykuły
sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej obuwia i/lub odzieży i/lub
nakryć głowy i /lub artykułów sportowych i gimnastycznych.
(210)
(731)
(540)

479105
(220) 2017 11 17
SECESPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Gdański

(531) 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 9 systemy sterowania i regulacji układów centralnego ogrzewania, odzież robocza ochronna (chroniąca
przed wypadkami lub urazami), 11 kondensacyjne kotły gazowe, wymienniki ciepła do ciepłej wody użytkowej, 37 usługi instalacji i serwisu kotłów gazowych i wymienników ciepła.
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(210)
(731)

479116
(220) 2017 11 17
W-M GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bartoszyce
(540) GLASS ZONE

aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy
systemów komputerowych, instalowanie oprogramowania
komputerowego, obsługiwanie baz danych dla klientów
i potencjalnych klientów banku dostępnych przez Internet,
projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet.

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 grzejniki, kabiny prysznicowe, szklane kabiny
prysznicowe, szło do lamp, szkło oświetleniowe, 16 tablice
magnetyczne do planowania zajęć i spotkań, 19 drzwi szklane, panele szklane, szkło budowlane, szklane ściany, szklane
okna witrażowe, materiały budowlane ze szkła, 20 lustra,
lusterka stojące, lustra łazienkowe, lustra z elektrycznym
oświetleniem, meble ze szkła, tablice reklamowe ze szkła
[nieświęcące].

(210)
(731)

479342
(220) 2017 11 23
ITMAGINATION AUTOMOTIVE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Just Drive

(210) 479121
(220) 2017 11 17
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540)

(531) 03.01.01, 03.01.16, 03.01.24, 29.01.12
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne,
mikroprocesorowe i optyczne nośniki danych z nagraniami,
dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, karty magnetyczne, karty magnetyczne identyfikacyjne, karty z mikroprocesorem lub pamięcią, karty debetowe, karty kredytowe, karty płatnicze, karty wielofunkcyjne
do usług bankowych i finansowych, oprogramowanie komputerowe w tym do obsługi bankowości elektronicznej,
oprogramowanie komputerowe dla współdziałania kart
płatniczych z terminalami i czytnikami, elektroniczne bazy
danych, 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji, doradztwo w zakresie fuzji firm i przejęć, prognozowanie gospodarcze, ocen handlowe, wyceny
przedsiębiorstw, ekspertyzy efektywności, badania i zapytania biznesowe, analizy kosztów, badania i analizy marketingowe, usługi audytu, kompilacja i systematyzacja informacji
w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane
zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe
z dostępem bezpośrednim przez Internet, emisja kart kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje
bankowe, obsługa kart debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, operacje
walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe,
transfer elektroniczny środków finansowych, 38 usługi przesyłania informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie elektronicznej, usługi rozpowszechniania
ogłoszeń elektronicznych, usługi transmisji internetowych,
udostępnianie portali internetowych, usługi dostępu do portali z informacjami finansowymi, giełdowymi, podatkowymi,
gospodarczymi i komentarzami, udostępnianie środków
łączności umożliwiających obsługę klientów przez Internet,
42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi),

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 9 platformy oprogramowania w dziedzinie zakupów na abonament, aplikacje programowe do zakupu
paliwa przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych)
z odroczonym terminem płatności i/lub w ramach abonamentu, aplikacje programowe do zastosowania przy usługach wynajmu samochodu wraz z jego ubezpieczeniem,
serwisem (w tym naprawą, przeglądem, konserwacją), myciem, paliwem przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) z odroczonym terminem płatności i/lub w ramach
abonamentu, oprogramowanie i aplikacje do dokonywania
transakcji finansowych (w tym rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych) przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) przenoszących zakodowane informacje, oprogramowanie i aplikacje w zakresie obsługi transakcji finansowych
(w tym rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych) i do przesyłania danych przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) przenoszących zakodowane informacje związane z zakupem paliwa do określonego limitu kredytowego,
oprogramowanie i aplikacje do przeprowadzania transakcji
finansowych przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) przenoszących zakodowane informacje w celu realizacji zakupów do wyznaczonego limitu kredytowego na karcie
umożliwiając późniejsze dokonanie zapłaty, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do dokonywania transakcji finansowych (w tym rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych)
przy użyciu kart kodowanych (wirtualnych i fizycznych), kodowane karty magnetyczne upoważniające/umożliwiające
dokonywanie zakupów na kredyt i/lub z odroczonym terminem płatności, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń,
w szczególności terminali kartowych, urządzeń mobilnych,
umożliwiające transakcje finansowe i do przesyłania danych
elektronicznych, oprogramowanie i aplikacje do transmisji
danych, oprogramowanie i aplikacje do przetwarzania danych, aplikacje programowe do zarządzania informacjami,
transmisji danych, zarządzania danymi, karty kodowane
i karty chipowe (programowalne), karty będące nośnikami
danych, magnetyczne karty płatnicze, kodowane karty płatnicze, kodowane przedpłacone karty płatnicze, kodowane
karty lojalnościowe, magnetyczne, optyczne i elektroniczne
nośniki danych, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart, sprzęt i urządzenia do odczytywania i wydobywania informacji i danych z kart, etykiety zawierające informacje
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zapisane lub kodowane optycznie, magnetycznie, elektronicznie, 16 karty kredytowe i płatnicze, karty przedpłacone
do zakupów, kodowane niemagnetyczne, papier i karton,
druki, publikacje drukowane, biuletyny [materiały drukowane], bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe,
broszury, czasopisma [periodyki], druki, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty,
karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe,
materiały drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty,
publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe,
publikacje promocyjne i reklamowe, reprezentacje graficzne
[rysunki, obrazy], szyldy papierowe, tablice drukowane, torby
papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z paliwami z odroczonym terminem płatności przy użyciu
kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) w ramach abonamentu z wykorzystaniem aplikacji programowych, usługi
zakupu i sprzedaży pojazdów przy użyciu kart flotowych
(wirtualnych i fizycznych) w ramach abonamentu z wykorzystaniem aplikacji programowych, organizacja, administrowanie i zarządzanie w zakresie zakupu produktów i usług w ramach abonamentu, przy użyciu kart flotowych (wirtualnych
i fizycznych) z wykorzystaniem aplikacji programowych,
usługi w zakresie zarządzania bazami danych, usługi elektronicznego przetwarzania danych, gromadzenie danych, kompilacja i systematyzacja informacji do komputerowych baz
danych, komputerowe przetwarzanie danych, rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich za pomocą aplikacji
programowych, zarządzanie programami lojalnościowymi
i promocyjnymi, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, informacje i doradztwo
w zakresie wymienionych usług, 36 usługi w zakresie obsługi
kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) przy użyciu aplikacji
programowych, obsługa kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) upoważniających do zakupów w ramach abonamentu
przy użyciu aplikacji programowych, elektroniczne przetwarzanie płatności za pośrednictwem światowej sieci komputerowej oraz przetwarzanie transakcji płatniczych, w tym
rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych przy użyciu kart
flotowych (wirtualnych i fizycznych) z wykorzystaniem aplikacji programowych, przetwarzanie transakcji kartą debetowa, kredytową, obciążeniową na rzecz osób trzecich, usługi
w zakresie rozliczeń transakcji z odroczonym terminem płatności, przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych)
z wykorzystaniem aplikacji programowych, usługi w zakresie
obsługi kart debetowych, kart rabatowych, usługi abonamentowe w zakresie usług ubezpieczeniowych i pośrednictwa ubezpieczeniowego, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług, 37 usługi świadczone przez stacje
obsługi samochodów, między innymi w zakresie napraw,
przeglądu, tankowania, czyszczenia, mycia, konserwacji samochodów oraz pośrednictwo w dziedzinie wymienionych
usług, także w ramach usług abonamentowych, konsultacje
i informacje w zakresie wymienionych usług, 39 usługi wynajmu samochodów, parkowania i przechowywania pojazdów oraz pośrednictwo w dziedzinie wymienionych usług,
także w ramach usług abonamentowych, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług, 42 projektowanie,
opracowywanie i aktualizacja oprogramowania i aplikacji dla
potrzeb administrowania i zarządzania systemami transakcji
bezgotówkowych i/lub usług abonamentowych przy użyciu
kart flotowych (wirtualnych i fizycznych), oprogramowanie
i aplikacje do przeprowadzania transakcji finansowych przy
użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) przenoszących zakodowane informacje w celu realizacji zakupów
do wyznaczonego limitu kredytowego na karcie umożliwia-
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jąc późniejsze dokonanie zapłaty, usługi w zakresie oprogramowania informatycznego elektronicznych transakcji
umożliwiających dokonywanie zakupów z odroczonym terminem płatności przy użyciu kart flotowych (wirtualnych
i fizycznych) w ramach określonego abonamentu, tworzenie
rozwiązań informatycznych do przeprowadzania transakcji
finansowych (w tym rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych) przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych),
kart kodowanych, kart magnetycznych, kart chipowych,
tworzenie rozwiązań informatycznych do wykonywania
transakcji finansowych (w tym rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych) i do przesyłania danych elektronicznych,
aplikacje programowe do odczytywania i wydobywania informacji i danych z kart będącymi nośnikami danych, rozwój
i wdrażanie oprogramowania komputerowego w zakresie
wymienionych usług, usługi doradztwa informatycznego,
konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług.
479481
(220) 2017 11 28
MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH
COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieszawa
(540) Nicolaus Copernicus SPECIAL LIMITED EDITION
ESTABLISHED 1921
(210)
(731)

(531)

02.01.01, 02.01.04, 02.01.15, 19.07.01, 19.07.09, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wódka.
479482
(220) 2017 11 28
FRUITLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żdżarów
(540) OVO
(210)
(731)

(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 31 jagody, świeże owoce, nieprzetworzone
owoce, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, warzywa
świeże, 32 napoje warzywne, soki warzywne [napoje], soki
ze świeżych owoców.
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(210) 479495
(220) 2017 11 28
(731) ŚWITAJSKA ANNA, Sopot
(540) SMAK SŁOWA
(510), (511) 9 e-booki, programy komputerowe, aplikacje
na telefony komórkowe, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, dyski kompaktowe CD-ROM, dyski kompaktowe
DVD- ROM, dyski magnetyczne, dyski optyczne, filmy animowane, filmy rysunkowe animowane, gry komputerowe,
interfejsy komputerowe, komputery, liczydła, linijki, magnesy dekoracyjne, oprogramowania komputerowe, pliki
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki
muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, podkładki pod myszy komputerowe, programy komputerowe,
programy multimedialne, publikacje elektroniczne, 16 afisze, plakaty, aktówki, artykuły biurowe, artykuły papiernicze,
bajki, bloki rysunkowe, czasopisma, farby, flamastry, gumki,
kalendarze, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania
inne niż do gier, karty pocztowe, katalogi, kolorowanki, komiksy, książki, książki dla dzieci, lektury szkolne, łamigłówki,
materiały piśmienne, naklejki, nalepki, notesy, ołówki, opowiadania, podręczniki, powieści, publikacje, pastele, pędzle,
piórniki, przybory do pisania, przybory do rysowania, publikacje drukowane, teczki na dokumenty, temperówki, ulotki,
wiersze, wykłady drukowane, zeszyty, zakładki do książek,
28 gry, gry planszowe, gry towarzyskie, karty do gry, kukiełki,
lalki, pluszowe zabawki, puzzle, zabawki, 35 usługi sprzedaży książek - on-line, hurtowo, detalicznie, usługi sprzedaży
obejmujące następujące towary: e-booki, programy komputerowe, aplikacje na telefony komórkowe, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne, dyski kompaktowe CD-ROM, dyski
kompaktowe DVDROM, dyski magnetyczne, dyski optyczne,
filmy animowane, filmy rysunkowe animowane, gry komputerowe, interfejsy komputerowe, komputery, liczydła, linijki,
magnesy dekoracyjne, oprogramowania komputerowe, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki
muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, podkładki pod myszy komputerowe, programy komputerowe,
programy multimedialne, publikacje elektroniczne, afisze,
plakaty, aktówki, artykuły biurowe, artykuły papiernicze,
bajki, bloki rysunkowe, czasopisma, farby, flamastry, gumki,
kalendarze, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania
inne niż do gier, karty pocztowe, katalogi, kolorowanki, komiksy, książki, książki dla dzieci, lektury szkolne, łamigłówki,
materiały piśmienne, naklejki, nalepki, notesy, ołówki, opowiadania, podręczniki, powieści, publikacje, pastele, pędzle,
piórniki, przybory do pisania, przybory do rysowania, publikacje drukowane, teczki na dokumenty, temperówki, ulotki,
wiersze, wykłady drukowane, zeszyty, zakładki do książek,
gry, gry planszowe, gry towarzyskie, karty do gry, kukiełki,
lalki, pluszowe zabawki, puzzle, zabawki, usługi reklamowe
związane z książkami, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama korespondencyjna, reklama online, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, 39 usługi turystyczne, a mianowicie usługi organizacji
wycieczek, zwiedzania turystycznego oraz udzielania informacji turystycznej, usługi organizowania wycieczek szlakiem
pisarzy, artystów, znanych osób, 41 usługi wydawnicze, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów,
konferencji, wykładów, organizowanie przyjęć, organizowanie spektakli, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, produkcja filmów innych niż reklamowe, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
elektroniczne on-line, usługi gier świadczone on-line, publikowanie książek, prowadzenie usług w zakresie: edukacji,
klubów czytelniczych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, produkcja programów radiowych lub
telewizyjnych, publikowanie elektroniczne on-line książek
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i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
tłumaczenia, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi publikowania
książek, książek elektronicznych (e-booków), wystawianie
spektakli, wydawanie audiobooków, wypożyczanie książek,
43 prowadzenie usług w zakresie klubokawiarni, kafeterii, kawiarni, lokali gastronomicznych, 45 usługi licencji słuchowisk
radiowych, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi
agencji licencjonującej prawa autorskie, licencjonowanie
praw do filmów, słuchowisk, produkcji telewizyjnych, produkcji audio, wideo.
479526
(220) 2017 11 29
BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch,
Pfäffikon SZ, CH
(540) SULKY
(510), (511) 5 preparaty do zwalczania i niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.
(210)
(731)

(210) 479641
(220) 2017 12 01
(731) KUK KATARZYNA, Warszawa
(540) beeo
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe
i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa,
naturalne rośliny i kwiaty, żywe zwierzęta, karma dla zwierząt,
słód, 35 reklama, zarządzanie tub administrowanie, pomoc
i doradztwo w organizowaniu, zarządzaniu i prowadzeniu
działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, zarządzanie
w działalności gospodarczej lub handlowej, administrowanie
działalności gospodarczej lub handlowej, prace biurowe, pomoc w prowadzeniu lub zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, pomoc w zarządzaniu
w zakresie działalności gospodarczej lub handlowej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej lub handlowej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, kolportaż próbek, negocjowanie
lub rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, pomoc w zarządzaniu działalności gospodarczej lub handlowej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej lub handlowej w szczególności za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie/ prowadzenie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług dla i na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, promocja, promocja sprzedaży
dla osób trzecich. sprzedaż, sprzedaż detaliczna. sprzedaż
hurtowa. sprzedaż on-line, sprzedaż dla osób trzecich, import,
eksport, usługi pośrednictwa w handlu, usługi nabywania dla
osób trzecich (zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw), - (w odniesieniu do wszystkich wskazanych wyżej
usług) produktów, artykułów i usług - w szczególności tzw.
„zdrowej żywności”, żywności i produktów naturalnych, ekologicznych, bio, organic, liofilizowanych, tzw. „superfood”,
żywności i produktów tradycyjnych, a także produktów i artykułów wegetariańskich, wegańskich, bezcukrowych i bezglutenowych itp. - właściwych w szczególności dla klas nr:
03,05,29,30,31,32,33, przede wszystkim takich jak: owoce i warzywa (świeże i przetworzone - w szczególności gotowane,
konserwowane, mrożone, suszone, liofilizowane), nabiał, mięso, ryby, wędliny, ekstrakty mięsne, artykuły spożywcze, jaja,
pieczywo, wypieki, słodycze, cukier i środki słodzące, napoje,
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soki, owocowe i warzywne, oleje i oliwy, octy, mąka, produkty
zbożowe, słód, ryż, tapioka, sago, herbaty, kawy, kakao i ich substytuty, drożdże, melasa, przetwory, przeciery, syropy,
sosy, marynaty, pasty, przyprawy, dania gotowe, kosmetyki,
środki czystości, żywność dla niemowląt, - (w odniesieniu
do wszystkich wskazanych wyżej usług) miód i inne produkty
pszczele, produkty i artykuły na bazie miodu lub innych produktów pszczelich - w szczególności naturalne i ekologiczne.
odpowiednio: produkty i artykuły właściwe dla klasy nr 3 - tj.
głównie środki czyszczące oraz toaletowe - w szczególności:
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. produkty i artykuły właściwe dla klasy nr 5. w szczególności: żywność dla niemowląt, suplementy diety. produkty i artykuły
właściwe dla klasy nr 29 - tj. głównie artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, jak również warzywa i inne produkty
ogrodnicze przystosowane do spożycia lub konserwowania
- w szczególności: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne, produkty pszczele. produkty i artykuły
właściwe dla klasy nr 30 - tj. głównie artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego przeznaczone do spożycia lub konserwowania, jak również środki do polepszania walorów smakowych artykułów spożywczych - w szczególności: kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody,
cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól,
musztarda, ocet, sosy, sosy do sałatek - tzw. „dressingi” (przyprawy), przyprawy, lód. produkty i artykuły właściwe dla klasy
nr 31 - tj. głównie płody rolne niepoddane żadnym procesom
przygotowującym je do spożycia, żywe zwierzęta i rośliny, jak
również karmę dla zwierząt - w szczególności: produkty rolne,
ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona,
świeże owoce i warzywa, naturalne rośliny i kwiaty, żywe
zwierzęta, karma dla zwierząt. słód. produkty i artykuły właściwe dla klasy 32 -tj. głównie napoje bezalkoholowe, jak również piwo -w szczególności: piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów. artykuły i produkty właściwe dla klasy nr 33: napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa), 39 transport, usługi związane z transportem, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, logistyka transportu, usługi butelkowania, pakowania
itp., usługi kurierskie, usługi rozładunku towarów, zbieranie
wyrobów nadających się do przetworzenia, w szczególności:
transport lub usługi związane z transportem, pakowanie
i składowanie, organizowanie podróży, logistyka transportu,
usługi butelkowania, pakowania itp., usługi kurierskie, usługi
rozładunku: zwierząt lub towarów: naturalnych, ekologicznych, bio, organic, tzw.” zdrowej żywności”, „superfood”, produktów i żywności naturalnej oraz tradycyjnej, a także produktów i artykułów wegetariańskich, wegańskich, bezcukrowych, bezglutenowych itp., miodu, produktów pszczelich,
produktów na bazie miodu lub innych produktów pszczelich,
usługi ściśle związane z transportem zwierząt lub towarów:
naturalnych, ekologicznych, bio, organic, tzw. „zdrowej żywności, „superfood”, produktów i żywności naturalnej oraz tradycyjnej itp., a także produktów i artykułów wegetariańskich,
wegańskich, bezcukrowych, bezglutenowych itp., miodu,
produktów pszczelich, produktów na bazie miodu lub innych
produktów pszczelich, usługi związane z wynajmem środków
transportu dla przewozu zwierząt lub towarów, w szczególności: naturalnych, ekologicznych, bio, organic, tzw. „zdrowej
żywności”, „superfood”, produktów i żywności naturalnej oraz
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tradycyjnej, a także produktów i artykułów wegetariańskich,
wegańskich, bezcukrowych, bezglutenowych itp., miodu,
produktów pszczelich, produktów na bazie miodu lub innych
produktów pszczelich, dostawa, w szczególności towarów:
naturalnych, ekologicznych, bio, organic, tzw. „zdrowej żywności”, „superfood”, produktów i żywności naturalnej oraz tradycyjnej, a także produktów i artykułów wegetariańskich,
wegańskich, bezcukrowych, bezglutenowych itp., miodu,
produktów pszczelich, produktów na bazie miodu lub innych
produktów pszczelich, fracht (przewóz towarów), w szczególności: naturalnych, ekologicznych, bio, organic, tzw. „zdrowej
żywności”, „superfood”, produktów i żywności naturalnej oraz
tradycyjnej, a także produktów i artykułów wegetariańskich,
wegańskich, bezcukrowych, bezglutenowych itp., miodu,
produktów pszczelich, produktów na bazie miodu lub innych
produktów pszczelich, usługi związane z pakowaniem lub
składowaniem towarów, w szczególności: naturalnych, ekologicznych, bio, organic, tzw. „zdrowej żywności”, „superfood”,
produktów i żywności naturalnej oraz tradycyjnej, a także
produktów i artykułów wegetariańskich, wegańskich, bezcukrowych, bezglutenowych itp., miodu, produktów pszczelich,
produktów na bazie miodu lub innych produktów pszczelich,
przewożenie, przewóz samochodami ciężarowymi - towarów, w szczególności: naturalnych, ekologicznych, bio, organic, tzw. „zdrowej żywności”, „superfood”, produktów i żywności naturalnej oraz tradycyjnej, a także produktów i artykułów wegetariańskich, wegańskich, bezcukrowych, bezglutenowych itp., miodu, produktów pszczelich, produktów na bazie miodu lub innych produktów pszczelich, dystrybucja produktów, artykułów i usług - w szczególności tzw. „zdrowej
żywności”, żywności i produktów naturalnych, ekologicznych,
bio, organic, liofilizowanej, tzw. „superfood”, żywności i produktów tradycyjnych, a także produktów i artykułów wegetariańskich, wegańskich, bezcukrowych i bezglutenowych itp. właściwych w szczególności dla klas nr: 03,05,29,30,31,32,33,
przede wszystkim takich jak: owoce i warzywa (świeże i przetworzone - w szczególności gotowane, konserwowane, mrożone, suszone, liofilizowane), nabiał, mięso, ryby, wędliny, ekstrakty mięsne, artykuły spożywcze, jaja, pieczywo, wypieki,
słodycze, cukier i środki słodzące, napoje, soki, owocowe i warzywne, oleje i oliwy, octy, mąka, produkty zbożowe, słód, ryż,
tapioka, sago, herbaty, kawy, kakao - i ich substytuty, drożdże,
melasa, przetwory, przeciery, syropy, sosy, marynaty, pasty,
przyprawy, dania gotowe, kosmetyki, środki czystości, żywność dla niemowląt, miód i inne produkty pszczele, produkty
i artykuły na bazie miodu lub innych produktów pszczelich w szczególności naturalne i ekologiczne. odpowiednio: produkty i artykuły właściwe dla klasy nr 3 - tj. głównie środki
czyszczące oraz toaletowe - w szczególności: 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. produkty i artykuły
właściwe dla klasy nr 5. w szczególności: żywność dla niemowląt, suplementy diety. produkty i artykuły właściwe dla
klasy nr 29 - tj. głównie artykuły spożywcze pochodzenia
zwierzęcego, jak również warzywa i inne produkty ogrodnicze przystosowane do spożycia lub konserwowania - w szczególności: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki,
dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, produkty pszczele. produkty i artykuły właściwe
dla klasy nr 30 - tj. głównie artykuły spożywcze pochodzenia
roślinnego przeznaczone do spożycia lub konserwowania, jak
również środki do polepszania walorów smakowych artykułów spożywczych - w szczególności: kawa, herbata, kakao
i substytuty kawy, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożo-
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we, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód,
melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy, sosy do sałatek - tzw. „dressingi” (przyprawy), przyprawy,
lód. produkty i artykuły właściwe dla klasy nr 31 - tj. głównie
płody rolne niepoddane żadnym procesom przygotowującym je do spożycia, żywe zwierzęta i rośliny, jak również karmę dla zwierząt - w szczególności: produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże
owoce i warzywa, naturalne rośliny i kwiaty, żywe zwierzęta.
karma dla zwierząt. słód. produkty i artykuły właściwe dla klasy 32 -tj. głównie napoje bezalkoholowe, jak również piwo w szczególności: piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów. artykuły i produkty właściwe dla klasy nr 33: napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
479665
(220) 2017 12 04
JAROSIŃSKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO - HANDLOWE OKRUSZEK, Rogozino
(540) Al Dente FAMILY TRADITION

29

(540) BASICLAB
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 odżywki i suplementy diety.
479943
(220) 2017 12 08
NEW APPROACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Babice
(540) BASICLAB DERMOCOSMETICS
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 odżywki i suplementy diety.

(210)
(731)

(210) 479990
(220) 2017 12 11
(731) RYL HALINA, Koszalin;
RYL DANIEL, Koszalin
(540) ROSAFILO NATURA & PIĘKNO

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 makarony.
(210) 479779
(220) 2017 12 06
(731) Carreras Limited, Londyn, GB
(540) THE HOUSE OF CRAVEN SINCE 1863 CRAVEN

(531)

03.01.06, 03.01.16, 03.01.24, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.14,
27.05.01
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy i przetworzony,
wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły
dla palaczy, bibułki, gilzy, filtry do papierosów, przyrządy
kieszonkowe do skręcania papierosów, podręczne nabijarki
do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny do e-papierosów, wybory tytoniowe do podgrzewania.
(210)
(731)

479941
(220) 2017 12 08
NEW APPROACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Babice

(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.25
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty
do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała i włosów, antyperspiranty, aromaty i olejki aromatyczne,
balsamy, błyszczyki do ust, dezodoranty, perfumy, esencje
eteryczne, olejki esencjonalne, preparaty do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda
kolońska, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy odżywcze i nawilżające,
kremy do rąk, lakiery do paznokci, lotiony do celów kosmetycznych, masła do ciała, maski do włosów, maści do celów
kosmetycznych, mgiełki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła przeciwpotowe,
preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych,
olejki toaletowe, olejki do kąpieli, kosmetyki do stylizacji
włosów, odżywki do włosów, płyny do układania włosów,
preparaty do układania włosów, pianki do układania włosów, lakiery do utrwalania fryzury, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, płyny
do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych,
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, preparaty do ochrony przed
słońcem, serum kosmetyczne, sole kąpielowe, szampony,
szminki, środki do czyszczenia zębów, środki zapachowe
odświeżające powietrze, produkty toaletowe, woda toaletowa, przybory toaletowe zawarte w tej klasie, wyroby perfumeryjne, żele, żele do włosów, żele do masażu, preparaty
kosmetyczne do masażu, olejki do masażu, peelingi, peelingi
do masażu, oliwki do masażu, kremy i peelingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji stóp, żele do stóp.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 480005
(220) 2017 12 11
(731) BUCHALSKI PIOTR, Łódź
(540) orients Nature N
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.13, 26.04.01, 26.04.02
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów
kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 44 masaż, salony piękności,
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi SPA,
łaźnie tureckie.
(210) 480017
(220) 2017 12 11
(731) ROGULA TOMASZ, Józefosław
(540) Bi-Stereo
(510), (511) 9 głośniki, dźwiękowe urządzenia do transmisji.
480063
(220) 2017 12 13
BIK ŁUKASZ, KWAŚNY MICHAŁ CARBON CENTER
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) Carbon Center High Technology Solutions
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 03.13.08, 29.01.12
(510), (511) 17 włókna węglowe, szklane, aramidowe, bazaltowe, półprodukty kompozytowe, rury, pręty, płyty i profile
wykonane z materiałów kompozytowych, włókien węglowych, szklanych, aramidowych, bazaltowych, tkaniny z włókien węglowych.
480087
(220) 2017 12 13
NEW APPROACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Babice
(540) BASICLAB DERMOCOSMETICS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 odżywcze suplementy diety.
(210) 480106
(220) 2017 12 13
(731) MARY KAY INC., Addison, US
(540) MARY KAY LINK & LEARN

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 software do pobrania w fornnie aplikacji mobilnych na smartfony i inne przenośne urządzenia elektroniczne do udostępniania narzędzi do zarządzania w biznesie,
informacji o produkcie, informacji promocyjnych, informacji
o specjalnych imprezach i wydarzeniach, edukacji, motywacji, konkursów, imprez charytatywnych, blogów, publikacji,
pokazów i poradników z dziedziny kosmetyków i pielęgnacji
urody, zarządzania w biznesie i sprzedaży bezpośredniej.
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480346
(220) 2017 12 19
LECHPOL ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Miętne
(540) Rebel Co weekend SUPEROKAZJE!
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy (ręcznie sterowane),
sztućce, ostrza (maszynki do golenia), 9 urządzenia i przyrządy naukowe, nawigacyjne, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (inspekcyjne), ratownicze
i do nauczania, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, transformowania, akumulowania, regulowania lub kontrolowania elektryczności, urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, dyski z nagraniami, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy
rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane
i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 11 urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę
i do celów sanitarnych, 12 pojazdy, urządzenia do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub na wodzie, 15 instrumenty
muzyczne, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki (nie z metali szlachetnych i nie pokrywane nimi), grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem
pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt
do czyszczenia, wiórki stalowe, nie przerobione lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), 28 gry i zabawki, ozdoby choinkowe, 38 usługi
telekomunikacyjne.
(210) 480372
(220) 2017 12 20
(731) KORGA ARKADIUSZ, Wrocław
(540) JADŁOMATY
(510), (511) 9 maszyny sprzedające automatycznie napoje
oraz żywność, automaty sprzedające, sprzedające automaty
wrzutowe (na pieniądze, żeton, chipy), 35 usługi w zakresie
sprzedaży bezpośredniej i poprzez sieć automatów następujących produktów: napoje 3S bezalkoholowe, frytki, ciepłe
kanapki, drożdżówki, słodkie i słone bułki, paszteciki, pączki,
nugetsy, popcorn, panini, pierogi, tosty, kiełbaski, hotdogi,
pizze, kebaby, pieczywo, owoce, warzywa, soki owocowe
i warzywne. napoje w puszkach i butelkach, kawa, herbata,
słodycze, zimne przekąski, sałatki, posiłki, usługi prezentowania produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocji sprzedaży, reklamy. usługi udostępnianie automatów sprzedających napoje gorące, napoje zimne, przekąski
oraz posiłki, usługi w zakresie wynajmowania przestrzeni
reklamowych, usługi zarządzania w zakresie koncesjonowania towarów i usług, usługi w zakresie franchisingu, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością
gospodarczą, organizowanie pokazów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, zarządzanie sklepami detalicznymi. hurtowymi, internetowymi, usługi reklamowe, usługi
reklamy za pośrednictwem środków masowego przekazu:
Internet, radio, telewizja, dystrybucja materiałów reklamowych, doradztwo dotyczące organizacji i działalności gospodarczej, 37 obsługa i naprawa maszyn zawartych w klasie 9,
usługi w zakresie montażu, instalacji, konserwacji. serwiso-
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wania, sprzedaży, napraw urządzeń do sporządzania napojów, jedzenia w tym przekąsek, sprzedaż i serwis automatów
vendingowych,.
(210) 480378
(220) 2017 12 20
(731) NOWIŃSKA MARTA, Wołomin
(540) Mr. ROLLO

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub
plastiku do pakowania żywności, papier do pakowania, papier do zawijania, opakowania na żywność, tace z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych do pakowania żywności,
opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z papieru lub kartonu, torebki na kanapki z papieru lub tworzyw
sztucznych, materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych
do kanapek, materiały amortyzujące lub wyściełające wykonane z papieru używane jako opakowania, torebki z papieru
lub tworzyw sztucznych na artykuły żywnościowe, pudełka
z papieru lub tworzyw sztucznych do pakowania, składane
pudełka z papieru lub tworzyw sztucznych do pakowania,
składane pudełka z papieru lub tworzyw sztucznych, pojemniki z papieru lub tworzyw sztucznych przeznaczone
dla jedzenia na wynos, opakowania do butelek z papieru
lub tworzyw sztucznych, pojemniki z papieru lub tworzyw
sztucznych, folia do pakowania artykułów żywnościowych,
serwetki, torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, materiały drukowane, naklejki adresowe, ulotki, jadłospisy, karty menu, 21 pojemniki i pudełka na kanapki,
termoizolacyjne pojemniki na żywność lub napoje, termoizolacyjne tory na żywność lub napoje, pojemniki do przechowywania żywności, pojemniki na żywność zatrzymujące
ciepło, zimne okłady do utrzymywania niskiej temperatury
żywności i napojów, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, talerze z papieru lub tworzyw sztucznych, serwetniki,
pudełka dozujące serwetki, papier, butelki, okładki, uchwyty
na karty menu, przybory kuchenne, 29 zupy, kompot, napoje mleczne, kefir, jogurty, sałatki gotowe, sałatki owocowe,
sałatki warzywne, sałatki z kurczakiem, surówki owocowe
i warzywne, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, pasty mięsne, pasty rybne, pasty owocowe, pasty
warzywne, potrawy z ryb dla ludzi, przekąski na bazie mięsa,
drobiu, ryb, warzyw, jajek, owoców, owoców morza, gotowe
posiłki zawierające mięso, drób, jajka, ryby, owoce, warzywa,
owoce morza, gotowe posiłki zawierające głównie kurczaka,
sosy do kurczaka, burgery, burgery mięsne, burgery sojowe,
burgery warzywne, burgery z tofu, kurczak gotowany, kurczak smażony, kurczak grillowany, hummus, omlety, koktajle
mleczne, koktajle warzywne, koktajle owocowe, maślanka,
przetworzy twarożkowe, 30 gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, ziemniaków, kaszy, makaronu, batatów
z dodatkiem mięsa, drobiu, ryb, warzyw, owoców, grzybów,
ziół, nabiału, sosów, kanapki, kanapki nadziewane, desery,
gotowe desery, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, gofry, słodycze, batony, batoniki, batony zbożowe i energetyczne, suche i świeże
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makarony, kluski i pierogi, gotowe potrawy oparte na kluskach, gotowe potrawy z makaronu, gotowe potrawy oparte
na ryżu, marynaty, potrawy i żywność na bazie mąki, muesli,
naleśniki, puddingi, puddingi gotowe do spożycia, desery
puddingowe, paszteciki, pesto, pizze, placki, płatki zbożowe,
przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, płatki zbożowe gotowe do spożycia, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych owoców
(granola), spaghetti, sos do spaghetti, sushi, tabule, tarty, tortille, quiche, gotowe sosy, mięsne sosy, sosy do sałatek, musy,
herbata, napoje na bazie herbaty, mrożona herbata, kawa,
napoje na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę,
kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, 35 dystrybucja
materiałów reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, kolportaż próbek, uaktualnianie materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
reklama, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej za pomocą katalogów, globalnej sieci komputerowej i zamówień korespondencyjnych związane ze środkami spożywczymi, 39 dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, za pomocą katalogów lub za pomocą
globalnej sieci komputerowej, dostawa żywności, transport
żywności, pakowanie żywności, usługi w zakresie dostarczania żywności, dostawa żywności i napojów przygotowanych
do spożycia, pakowanie produktów, pakowanie towarów,
41 warsztaty kulinarne, szkolenia w zakresie cateringu, usługi
konsultacyjne w zakresie zawodów kulinarnych, usługi edukacyjne dotyczące gotowania, usługi w zakresie edukacji
dietetycznej, zapewnienie kursów edukacyjnych związanych
z dietą, szkolenie w zakresie diety, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, serwowanie i oferowanie
żywności i napojów dla gości, usługi cateringowe w zakresie
zaopatrzenia w żywność, catering obejmujący żywność i napoje na bankiety, przyjęcia koktajlowe, zjazdy, targi, wystawy,
seminaria, kongresy, szkolenia, sympozja, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, doradztwo
kulinarne, organizacja cateringu na imprezy okolicznościowe, organizacja cateringu na imprezy firmowe, przygotowanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, dostarczanie posiłków do bezpośredniego
spożycia, 44 doradztwo dietetyczne, planowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, doradztwo
w zakresie odżywiania się, udzielanie informacji o wartości
odżywczej produktów spożywczych.
480403
(220) 2017 12 21
SERVICE OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) monnari emonnari
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i polerowania skór
i butów, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty
do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji, preparaty
do włosów, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, środki toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, ozdoby
wykonane z/lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi
metalami lub kamieniami i ich imitacjami, przyrządy do
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mierzenia czasu, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki,
18 wyroby ze skóry i imitacji skóry zawarte w tej klasie, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące
do przenoszenia, portmonetki, paski, teczki, parasole i parasolki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
480430
(220) 2017 12 21
SPARK AND MORTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) spark & mortar
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.09, 26.04.02, 26.04.18,
26.11.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności, parafarmaceutyki, suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe, zioła
lecznicze, herbaty lecznicze, płyny farmaceutyczne, plastry,
opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, żywność do celów leczniczych,
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, artykuły
ortopedyczne, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, przyborniki
lekarskie, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa produktów leczniczych, suplementów diety oraz żywności do celów leczniczych, sprzedaż produktów leczniczych, suplementów diety
oraz żywności do celów leczniczych online, 44 usługi medyczne, prowadzenie placówki opieki medycznej, prowadzenie kliniki medycznej, usługi konsultacji medycznych online.
(210)
(731)
(540)

480431
(220) 2017 12 21
SPARK AND MORTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 29.01.13, 26.11.02, 26.11.12, 26.11.02, 26.11.09
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności, parafarmaceutyki, suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe, zioła
lecznicze, herbaty lecznicze, płyny farmaceutyczne, plastry,
opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, żywność do celów leczniczych,
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, artykuły
ortopedyczne, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, przyborniki
lekarskie, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa produktów leczniczych, suplementów diety oraz żywności do celów leczniczych, sprzedaż produktów leczniczych, suplementów diety
oraz żywności do celów leczniczych online, 44 usługi medyczne, prowadzenie placówki opieki medycznej, prowadzenie kliniki medycznej, usługi konsultacji medycznych online.
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480489
(220) 2017 12 23
BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) XPLORE TEAM.LUBIĘ WIEDZIEĆ
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, artykuły piśmiennicze,
długopisy, ołówki, kredki, flamastry, pióra, temperówki, podstawki do długopisów i ołówków, plastelina, modelina, materiały drukowane, materiały drukowane z grafiką, plakaty, pocztówki, reprinty, nadruki, albumy, albumy na zdjęcia, zdjęcia,
zakładki do książek, kalendarze, zeszyty, notesy, notatniki, bloki,
bloczki do pisania, broszury informacyjne, przyciski do papieru papiery opakunkowe, obwoluty, okładki na książki, czasopisma, wydawnictwa, książki, katalogi, informatory, podręczniki,
przewodniki, poradniki, druki, gazety, mapy, w tym mapy edukacyjne, komiksy, książeczki edukacyjne, materiały edukacyjne
z papieru, kartonu i tektury, pudełka kartonowe lub papierowe,
naklejki, papierowe miarki do wzrostu dzieci, chusteczki i ręczniki papierowe, modele trójwymiarowe z papieru, kartonu
lub tektury do celów edukacyjnych, chorągiewki papierowe,
artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, 25 odzież i obuwie dla
dzieci, nakrycia głowy dla dzieci, wyprawki dziecięce, odzież
dla kobiet w ciąży i dla kobiet karmiących, 28 puzzle, puzzle
3D, gry, gry dla dzieci i młodzieży, gry-łamigłówki, gry planszowe, gry elektroniczne, gry logiczne, gry zręcznościowe, karty
do gry, układanki, układanki edukacyjne, klocki, zabawki, zabawki edukacyjne, maty edukacyjne dla dzieci, zabawki w postaci miarek wzrostu dla dzieci, zabawki pluszowe, maskotki,
kukiełki i lalki, maskotki edukacyjne, artykuły sportowe, w tym
piłki do gry, deskorolki, balony do zabawy, latawce do zabawy, bańki mydlane do zabawy, grzechotki, karuzele, konie
na biegunach, rakiety i lotki, lornetki -zabawki i lupy-zabawki,
zabawki w postaci modeli edukacyjnych do składania, figurki
do zabawy, figurki edukacyjne do zabawy, hulajnogi -zabawki,
przyrządy do ćwiczeń pobudzających zmysły, 35 sprzedaż artykułów papierniczych, artykułów piśmienniczych, artykułów
biurowych i mebli dla dzieci, materiałów drukowanych, książek
i wydawnictw, materiałów edukacyjnych, zabawek, gier, układanek i puzzli, artykułów i przyrządów sportowych, sprzedaż
artykułów dla dzieci, w tym odzieży, nakryć głowy, obuwia,
toreb i torebek, usługi reklamowe i marketingowe, prezentowanie produktów w celu sprzedaży, wystawy handlowe,
usługi organizacji wystaw i targów w celach handlowych
i reklamowych.
(210)
(731)

(210) 480493
(220) 2017 12 27
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU
KURCZAKA ZŁOTY ŁAGODNA
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(531)

05.09.06, 05.09.08, 08.07.01, 08.07.03, 11.03.08, 11.03.11,
11.03.20, 19.03.01, 19.03.25, 25.01.05, 25.01.15, 26.04.02,
26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy
miso, zupy w proszku.

(531)

05.09.01, 05.09.06, 05.09.24, 08.07.01, 08.07.03, 11.03.03,
11.03.08, 11.03.20, 25.01.15, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.22,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy
miso, zupy w proszku.

(210) 480496
(220) 2017 12 27
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA Z CHILI
POMIDOR PIKANTNY MEGA OSTRA SPICY TOMATO
FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP (VERY HOT)

(210) 480510
(220) 2017 12 27
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON SINCE 1963 SUAN TANG ZUPA BŁYSKAWICZNA
Z KLUSKAMI O SMAKU OSTRO-KWAŚNYM ORIENTAL
BRAND PREMIUM LEKKO PIKANTNA HOT AND SOUR
FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP (SLIGHTLY HOT)

(531)

(531)

01.15.05, 05.09.15, 05.09.17, 08.07.01, 08.07.03, 11.03.08,
11.03.11, 11.03.20, 25.01.05, 25.01.15, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy
miso, zupy w proszku.
(210) 480498
(220) 2017 12 27
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) AMMKO o smaku Rosołu Zupa Błyskawiczna
z Kluskami oryginalne kluski Vifon

05.09.24, 08.07.01, 08.07.03, 11.03.05, 11.03.14, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy
miso, zupy w proszku.
(210) 480512
(220) 2017 12 27
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON SINCE 1963 LAU THAI ZUPA BŁYSKAWICZNA
Z KLUSKAMI ORIENTAL BRAND PREMIUM PIKANTNA
INSTANT NOODLE SOUP (HOT)

(531)

05.09.24, 08.07.01, 08.07.03, 11.03.05, 11.03.14, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy
miso, zupy w proszku.
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(210) 480516
(220) 2017 12 27
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON SINCE 1963 KIM CHI ZUPA BŁYSKAWICZNA
Z KLUSKAMI ORIENTAL BRAND PREMIUM PIKANTNA
INSTANT NOODLE SOUP (HOT)

Nr ZT17/2018

zbożowe, w szczególności ekstrudowane produkty zbożowe, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek
również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów,
miodu, przypraw, płatki zbożowe śniadaniowe, makarony,
wyroby cukiernicze i piekarnicze, wafle, czekolada, wyroby
czekoladowe, guma do żucia, muesli, preparaty zbożowe
dietetyczne nie przeznaczone do celów leczniczych, draże, gumy rozpuszczalne do żucia, krakersy, przekąski słone
na bazie wyrobów zbożowych, przekąski ryżowe, przekąski
zbożowe, paluszki, precle, batony zbożowe, batony czekoladowe, nielecznicze draże, chałwa, preparaty zbożowe, płatki
śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, gumki rozpuszczalne, chrupki zbożowe w czekoladzie.
480628
(220) 2017 12 29
TOMASZEWSKA URSZULA, Sierpc;
WIERZBICKA IZABELA, Sierpc
(540) HOTEL SKANSEN CONFERENCE & SPA
(510), (511) 43 usługi hotelowe, katering hotelowy, usługi restauracji hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych,
44 usługi Spa, usługi Spa medycznych.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

(531)

05.09.24, 08.07.01, 08.07.03, 11.03.05, 11.03.14, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy
miso, zupy w proszku.
480584
(220) 2017 12 27
PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH
ODRA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg
(540) Najlepiej Razem
(210)
(731)

480640
(220) 2017 12 29
ZAKŁAD OBROTU TOWAROWEGO SIARKOPOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnobrzeg
(540) WAPNO MAGNEZOWE granulat Premium Plus
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16,
26.07.04, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 1 nawozy, zwłaszcza wapno magnezowe.

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 29 produkty ziemniaczane produkowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty ziemniaczane
z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, pellety
ziemniaczane, sneksy ziemniaczane, przekąski ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, galaretki, 30 wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze, makaroniki [wyroby
cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze do dekoracji
świątecznych choinek, galaretki owocowe [słodycze], chipsy
[produkty zbożowe], cukierki miętowe, pomadki [cukierki],
karmelki [cukierki], karmelki twarde, karmelki nadziewane, lukrecja [cukiernictwo], dekoracje cukiernicze do ciast, wyroby
czekoladowe, wyroby piekarniczo-cukiernicze, wyroby czekoladopodobne, mięta do wyrobów cukierniczych, galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, słodycze,
lizaki, cukierki, ciastka, galaretki, lody, półprodukty cukiernicze, żelki, prażynki nie będące ciastkami, produkty zbożowe
produkowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu,
produkty zbożowe z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy zbożowe, mąka i preparaty

480641
(220) 2017 12 29
ZAKŁAD OBROTU TOWAROWEGO SIARKOPOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnobrzeg
(540) SIARCZAN WAPNIA granulat Premium Plus

(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16,
26.07.04, 26.11.13
(510), (511) 1 nawozy, zwłaszcza siarczan wapnia.
(210) 480718
(220) 2018 01 02
(731) J. PORTUGAL RAMOS VINHOS, S.A., Estremoz, PT
(540) PÉ LEVE
(510), (511) 33 wina, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(210)
(731)

480734
(220) 2018 01 03
EUROCASH CONVENIENCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Komorniki
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(540) EUROCASH CONVENIENCE

(531) 29.01.12, 24.15.02, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, 35 prowadzenie sklepów
z napojami alkoholowymi, bezalkoholowymi oraz artykułami
spożywczymi, reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prowadzenie sieci franczyzowych i partnerskich.
480787
(220) 2018 01 04
TALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) TALO DEVELOPMENT

(210)
(731)

07.01.24, 26.04.03, 26.13.25, 26.07.25, 26.15.11, 26.15.15,
26.15.25, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie: marketingu gruntów dla
budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu,
użyczenia, organizowania targów, wystaw i promocji obrotu nieruchomościami, organizowania przetargów na rynku
obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, prowadzenia agencji
importowo-eksportowych na rzecz osób trzecich, pośrednictwa eksportowo-importowego w obrocie produktami,
artykułami i technologiami, 36 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu
budowy i/lub przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzania przedsięwzięciami dotyczącymi
obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie: organizacji
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzania nieruchomościami pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali
mieszkalnych i powierzchni użytkowej, administrowania
nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, doradztwa w zakresie zarządzania i administrowania obiektami
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami, 37 usługi w zakresie: budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji
obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowania lokali
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą,
informacji budowlanej, usługi remontowe.

35

480962
(220) 2018 01 10
CIECHANOWSKA EWELINA, KOZAKIEWICZ MIKOŁAJ
CIECHANOWSKI SPÓŁKA CYWILNA, Zgierz
(540) glasslift

(210)
(731)

(531) 06.01.02, 26.03.04, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 wynajem: manipulatorów budowlanych
do szkła, ssawek do szkła, mini żurawi i dźwigów budowlanych, montaż szkła, okien, stolarki otworowej, szklenie okien
i fasad.
(210) 480981
(220) 2018 01 10
(731) PRZERADOWSKI JERZY, Kutno
(540) MARSZ DLA JEZUSA

(531)

(531)

02.07.01, 02.07.17, 02.07.23, 24.07.03, 24.07.23, 25.01.01,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizacja i prowadzenie: marszów, procesji,
imprez religijnych, koncertów, zgromadzeń i ceremonii religijnych, festynów.
481157
(220) 2018 01 16
TARBONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) TARBONUS ROK ZAŁOŻENIA 1991

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.07.01, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 16 afisze ogłoszeniowe, blankiety, broszury,
czasopisma (periodyki), formularze, gazety, karty pocztowe,
karty- zawiadomienia, papeterie, książki, naklejki adresowe,
nalepki, materiały do nauczania, poradniki, książki, notesy,
obwoluty, periodyki, wzory pism, prospekty, reprodukcje
graficzne, publikacje drukowane, zeszyty, 35 agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, w tym próbek,
druków, prospektów, broszur, edycja tekstów reklamowych,
pokazy towarów, powielanie dokumentów, reklamowanie,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie ulotek reklamowych, wynajmowanie miejsca na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
41 kursy w zakresie nauczania, tłumaczenia, organizowanie
wystaw w celach edukacyjnych i szkoleniowych, doradztwo
zawodowe, 42 ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, rysunki
techniczne, projekty techniczne, usługi inżynierskie w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzanie raportów.
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(210) 481165
(220) 2018 01 16
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK
(540) NAGiE GÓRALKI 2 extra kakaowe SŁODKA RADOŚĆ
W DWÓCH KAWAŁKACH

Nr ZT17/2018

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 25.01.15, 08.01.19, 05.05.19
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, krakersy, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ciasta, ciasteczka, tarty i herbatniki, słodycze o smaku owocowym, słodycze
zawierające owoce, słodycze wykonane z cukru, słodycze
nadziewane, cukierki, batoniki i guma do żucia, pomadki jako
cukierki, karmelki, lizaki, wafle, pierniki, biszkopty, wyroby cukiernicze do ozdabiania choinek, jadalne ozdoby na choinki,
wafle czekoladowe, rurki waflowe, galaretki owocowe jako
słodycze, pastylki jako słodycze, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, słodycze, dropsy owocowe jako słodycze, marcepan, cukierki miętowe, praliny, musli, batoniki musli, batony
na bazie pszenicy, artykuły spożywcze ze zbóż, kakao, kawa,
herbata, cukier, miód, substytuty kawy jako sztuczna kawa
lub preparaty roślinne do użytku jako kawa, ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy.
(210) 481172
(220) 2018 01 16
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK
(540) NAGiE 2 GÓRALKI z arachidami SŁODKA RADOŚĆ
W DWÓCH KAWAŁKACH

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 27.07.01, 08.01.19, 05.07.01
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, krakersy, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ciasta, ciasteczka, tarty i herbatniki, słodycze o smaku owocowym, słodycze
zawierające owoce, słodycze wykonane z cukru, słodycze
nadziewane, cukierki, batoniki i guma do żucia, pomadki jako
cukierki, karmelki, lizaki, wafle, pierniki, biszkopty, wyroby cukiernicze do ozdabiania choinek, jadalne ozdoby na choinki,
wafle czekoladowe, rurki waflowe, galaretki owocowe jako
słodycze, pastylki jako słodycze, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, słodycze, dropsy owocowe jako słodycze, marcepan, cukierki miętowe, praliny, musli, batoniki musli, batony
na bazie pszenicy, artykuły spożywcze ze zbóż, kakao, kawa,
herbata, cukier, miód, substytuty kawy jako sztuczna kawa
lub preparaty roślinne do użytku jako kawa, ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy.
(210) 481170
(220) 2018 01 16
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK
(540) NAGiE GÓRALKI 2 smak wanilii SŁODKA RADOŚĆ
W DWÓCH KAWAŁKACH

(531) 29.01.15, 27.07.01, 27.05.01, 25.01.15, 08.01.19, 05.07.06
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, krakersy, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ciasta, ciasteczka, tarty i herbatniki, słodycze o smaku owocowym, słodycze
zawierające owoce, słodycze wykonane z cukru, słodycze
nadziewane, cukierki, batoniki i guma do żucia, pomadki jako
cukierki, karmelki, lizaki, wafle, pierniki, biszkopty, wyroby cukiernicze do ozdabiania choinek, jadalne ozdoby na choinki,
wafle czekoladowe, rurki waflowe, galaretki owocowe jako
słodycze, pastylki jako słodycze, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, słodycze, dropsy owocowe jako słodycze, marcepan, cukierki miętowe, praliny, musli, batoniki musli, batony
na bazie pszenicy, artykuły spożywcze ze zbóż, kakao, kawa,
herbata, cukier, miód, substytuty kawy jako sztuczna kawa
lub preparaty roślinne do użytku jako kawa, ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy.
(210)
(731)

481263
(220) 2018 01 18
MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA SPÓŁKA
AKCYJNA, Lublin

Nr ZT17/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) BROWAR TENCZYNEK 1553
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(540) 1553

(531)

(531)

27.05.01, 25.01.15, 06.19.17, 02.01.01, 24.09.01, 27.07.01,
24.01.05
(510), (511) 32 piwo, słód, produkty piwowarskie, woda,
wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki,
aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane,
bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], cola, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, likiery bezalkoholowe, lemoniada, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych,
napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje
na bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone, napoje witaminizowane, preparaty do sporządzania likierów,
33 wyroby i napoje alkoholowe, aperitify, brandy, cachaca,
calvados, nalewki, dżin, cydr, koktajle, likiery, miody pitne,
rum, sake, sangria, sznaps, whisky, wina.

24.09.02, 24.09.05, 24.09.09, 05.05.19, 26.01.01, 26.01.15,
26.01.16, 26.01.17, 26.01.20, 27.07.23
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, produkty piwowarskie,
woda, wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe,
soki, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], cola, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, likiery bezalkoholowe,
lemoniada, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje na bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone,
napoje witaminizowane, preparaty do sporządzania likierów,
33 wyroby i napoje alkoholowe, aperitify, brandy, cachaca,
calvados, nalewki, dżin, cydr, koktajle, likiery, miody pitne,
rum, sake, sangria, sznaps, whisky, wina.
481367
(220) 2018 01 22
AMPOL-MEROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wąbrzeźno
(540) Nasza Kukurydza
(210)
(731)

481264
(220) 2018 01 18
MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) BROWAR TENCZYNEK 1553
(210)
(731)

(531) 01.01.05, 05.07.02, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 środki do ochrony nasion, 5 pestycydy,
31 nasiona.

(531) 27.05.03, 27.05.05, 27.05.10, 27.07.23
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, produkty piwowarskie,
woda, wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe,
soki, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], cola, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, likiery bezalkoholowe,
lemoniada, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje na bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone,
napoje witaminizowane, preparaty do sporządzania likierów,
33 wyroby i napoje alkoholowe, aperitify, brandy, cachaca,
calvados, nalewki, dżin, cydr, koktajle, likiery, miody pitne,
rum, sake, sangria, sznaps, whisky, wina.
(210)
(731)

481268
(220) 2018 01 18
MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin

(210) 481389
(220) 2018 01 22
(731) BELUPO Iijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, HR
(540) MIDZA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
(210) 481390
(220) 2018 01 22
(731) BELUPO Iijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, HR
(540) GITAS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
481421
(220) 2018 01 22
NUFARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) IMPREZA
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 26.04.06, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, 5 pestycydy, herbicydy.
481504
(220) 2018 01 23
POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) PLEBISCYT IZYDORY - FIRMA PRZYJAZNA
DLA ROLNIKA
(510), (511) 16 okładki czasopism, czasopisma branżowe,
czasopisma [periodyki], periodyki [czasopisma], czasopisma
z plakatami, papier na czasopisma, czasopisma o tematyce
ogólnej, dodatki do gazet w postaci czasopism, drukowane
komunikaty prasowe, komunikaty prasowe [materiały drukowane], książki, książki edukacyjne, gazety, gazety codzienne,
periodyki, periodyki drukowane, publikacje periodyczne
drukowane, 35 reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, organizacja subskrypcji
do czasopism w formacie elektronicznym, zapewnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, przygotowywanie reklam
prasowych, usługi reklamy prasowej, usługi w zakresie reklamy prasowej, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej,
usługi prenumeraty gazet, usługi reklamowe dotyczące gazet, prenumerata gazet [dla osób trzecich], organizowanie
przestrzeni reklamowej w gazetach, administrowanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], usługi prenumeraty gazet
dla osób trzecich, 41 organizowanie konkursów, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konferencji, prowadzenie konferencji biznesowych, organizacja konferencji
edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie spotkań
i konferencji, organizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i obsługa
konferencji, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących rozrywki,
organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie konferencji dotyczących handlu, organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących
działalności kulturalnej, organizowanie konferencji w celach
edukacyjnych, organizowanie konferencji związanych z handlem, organizowanie konferencji związanych z biznesem,
planowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie
kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi edukacyjne dotyczące przemysłu rolniczego,
zapewnianie szkoleń w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, organizowanie i prowadzenie loterii, publikowanie książek, czasopism, publikowanie czasopism elektronicznych, wydawanie czasopism, publikacja czasopism, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism internetowych,
multimedialne wydania czasopism, publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, publikowanie multimedialne
magazynów, czasopism i gazet, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, publikowanie czasopism w postaci
elektronicznej w Internecie, wydawanie czasopism i książek
w postaci elektronicznej, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), publikowanie książek
i czasopism elektronicznych w systemie on-line, udostęp(210)
(731)

Nr ZT17/2018

nianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek
i czasopism w Internecie, wydawanie gazet, multimedialne
wydania gazet, publikacja gazet elektronicznych on-line,
publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie gazet,
periodyków, katalogów i broszur, publikacja elektroniczna
on-line periodyków i książek, usługi wydawania publikacji
periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze i reporterskie,
usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów
elektronicznych.
481595
(220) 2018 01 25
FIRMA PATORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Glinno
(540) PATORA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 20 akcesoria do przechowywania ubrań, cokoły [meble], dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna
do mebli, drewniane parawany z dekoracyjną kratownicą,
drewniane pudła i pudełka do przechowywania, drewniane uchwyty do tablic informacyjnych, elementy meblowe,
figurki z drewna, gałki do drzwi, niemetalowe, gałki drewniane, kosze drewniane, kwietniki [meble], listwy wykonane
z drewna do ram do obrazów i zdjęć, listwy wykonane z substytutów drewna do ram do obrazów i zdjęć, meble, meble
drewniane, miski drewniane, miski z tworzyw sztucznych,
naczynia drewniane, niemetalowe uchwyty do szuflad, nogi
do mebli, okucia mebli (niemetalowe -), opakowania drewniane do butelek, ozdobne statuetki wykonane z drewna,
ozdoby z drewna na środek stołu, pojemniki drewniane,
popiersia z drewna, profile i ornamenty do mebli, serwetniki
drewniane, skrzynki drewniane, skrzynki na listy z drewna,
stojaki drewniane, szkatułki, tabliczki na drzwi, niemetalowe, trumny, wieszaki na części garderoby, wieszaki stojące
na ubrania.
(210) 481655
(220) 2018 01 26
(731) Modulo Béton Europe AG, Zug, CH
(540) MODULO BÉTON
(510), (511) 19 prefabrykowane niemetalowe budynki przenośne, materiały budowlane (niemetalowe), niemetalowe
konstrukcje przenośne, betonowe materiały budowlane,
37 usługi budowlane, usługi konstrukcyjne, naprawa uszkodzeń i zużycia antypoślizgowych powierzchni ramp, naprawa metalowych ogrodzeń i klatek schodowych, naprawa
ogrzewania w częściach ramp poruszających się w górę
oraz w dół, naprawa instalacji elektrycznych, w tym instalacji
przeciwgromowych, naprawa systemów odpływowych oraz
instalacji wodnych, czyszczenie, usługi instalacyjne w zakresie antypoślizgowych powierzchni ramp, usługi instalacyjne
w zakresie metalowych ogrodzeń i klatek schodowych, usłu-
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gi instalacyjne w zakresie ogrzewania w częściach ramp poruszających się w górę oraz w dół, zakładanie instalacji elektrycznych, w tym instalacji przeciwgromowych, zakładanie
systemów odpływowych oraz instalacji wodnych,usługi budowlane, usługi konstrukcyjne, naprawa uszkodzeń i zużycia
antypoślizgowych powierzchni ramp, naprawa metalowych
ogrodzeń i klatek schodowych, naprawa ogrzewania w częściach ramp poruszających się w górę oraz w dół, naprawa
instalacji elektrycznych, w tym instalacji przeciwgromowych,
naprawa systemów odpływowych oraz instalacji wodnych,
czyszczenie, usługi instalacyjne w zakresie antypoślizgowych powierzchni ramp, usługi instalacyjne w zakresie metalowych ogrodzeń i klatek schodowych, usługi instalacyjne
w zakresie ogrzewania w częściach ramp poruszających się
w górę oraz w dół, zakładanie instalacji elektrycznych, w tym
instalacji przeciwgromowych, zakładanie systemów odpływowych oraz instalacji wodnych.
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33 wyroby i napoje alkoholowe, aperitify, brandy, cachaca,
calvados, nalewki, dżin, cydr, koktajle, likiery, miody pitne,
rum, sake, sangria, sznaps, whisky, wina.
481727
(220) 2018 01 30
MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) MARCOWE BROWAR TENCZYNEK 1553
(210)
(731)

481714
(220) 2018 01 29
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY,
Bydgoszcz
(540) EKO-€URO ENERGIA

(210)
(731)

(531)
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04, 24.17.18
(510), (511) 35 organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych, reklamowych, naukowych, 41 nauczanie,
kształcenie, działalność, edukacyjna i szkoleniowa, organizowanie i prowadzenie konferencji, konkursów, seminariów,
pokazów, wystaw.
481725
(220) 2018 01 30
MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) BOCK BROWAR TENCZYNEK 1553
(210)
(731)

07.01.14, 09.01.09, 24.05.07, 25.01.15, 26.01.16, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, słód, produkty piwowarskie, woda,
wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki,
aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane,
bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], cola, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, likiery bezalkoholowe, lemoniada, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych,
napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje
na bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone, napoje witaminizowane, preparaty do sporządzania likierów,
33 wyroby i napoje alkoholowe, aperitify, brandy, cachaca,
calvados, nalewki, dżin, cydr, koktajle, likiery, miody pitne,
rum, sake, sangria, sznaps, whisky, wina.
481728
(220) 2018 01 30
MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) PILS BROWAR TENCZYNEK 1553
(210)
(731)

(531)

07.01.14, 26.01.16, 09.01.09, 24.05.07, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 32 piwo, słód, produkty piwowarskie, woda,
wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki,
aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane,
bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], cola, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, likiery bezalkoholowe, lemoniada, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych,
napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje
na bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone, napoje witaminizowane, preparaty do sporządzania likierów,

(531)

07.01.14, 09.01.09, 24.05.07, 25.01.15, 26.01.16, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, słód, produkty piwowarskie, woda,
wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki,
aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane,
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bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], cola, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, likiery bezalkoholowe, lemoniada, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych,
napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje
na bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone, napoje witaminizowane, preparaty do sporządzania likierów,
33 wyroby i napoje alkoholowe, aperitify, brandy, cachaca,
calvados, nalewki, dżin, cydr, koktajle, likiery, miody pitne,
rum, sake, sangria, sznaps, whisky, wina.
481729
(220) 2018 01 30
MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) PSZENICZNE BROWAR TENCZYNEK 1553
(210)
(731)

(531)

07.01.14, 09.01.09, 24.05.07, 25.01.15, 26.01.16, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, słód, produkty piwowarskie, woda,
wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki,
aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane,
bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], cola, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, likiery bezalkoholowe, lemoniada, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych,
napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje
na bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone, napoje witaminizowane, preparaty do sporządzania likierów,
33 wyroby i napoje alkoholowe, aperitify, brandy, cachaca,
calvados, nalewki, dżin, cydr, koktajle, likiery, miody pitne,
rum, sake, sangria, sznaps, whisky, wina.
(210) 481813
(220) 2018 01 31
(731) BIEŃKOWSKI DAWID MIND SHOWER, Radwanice
(540) mind SHOWER

(531) 26.01.03, 26.01.05, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 35 zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, badania biznesowe, statystyczne badania
biznesowe, analizy biznesowe rynków, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi doradztwa biznesowego, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo biznesowe
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dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo w zakresie
efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie marketingu
biznesowego, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu
strategicznego, usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, usług outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej, 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, w tym przez Internet,
pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
zarządzania biznesowego, 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 w celach edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie festiwali
do celów rozrywkowych.
481975
(220) 2018 02 05
KAZBERUK JANUSZ ANTONI PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLU ZAGRANICZNEGO KASOL, Białystok
(540) leśne skarby
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.09.02, 24.09.08
(510), (511) 29 konserwowane, suszone, gotowane lub przygotowane do natychmiastowej konsumpcji mrożone i puszkowane grzyby, mrożone jagody: borówki brusznicy, czarnej
jagody, owoce żurawiny, poziomki, maliny, jeżyny, galaretki, dżemy, konfitury, kompoty, 30 Desery i puddingi, sosy wszystkie na bazie i/lub z borówki brusznicy, czarnej jagody,
poziomek, malin, jeżyn, zimne desery lodowe na bazie czarnych jagód, poziomek i malin, musy, musy chłodzone z dodatkiem owoców, 31 świeże: jagody czarne, borówki brusznice, owoce żurawiny, poziomki świeże, maliny, jeżyny oraz
grzyby, 35 oferowanie do sprzedaży i sprzedaż produktów
leśnych w postaci konserwowanych, suszonych, gotowanych
lub przygotowanych do natychmiastowej konsumpcji mrożonych i puszkowanych grzybów, mrożonych jagód: borówki
brusznicy, czarnej jagody, owoców żurawiny, poziomek, malin, jeżyn, deserów i puddingów na bazie owoców, zimnych
deserów, musów, musów chłodzonych z dodatkiem owoców,
galaretek, dżemów, konfitur, kompotów, sosów na bazie i/lub
z borówki brusznicy i/lub czarnej jagody i/lub owoców żurawiny i/lub poziomek i/lub malin i/lub jeżyn, świeżych: jagód
czarnych, borówek brusznic, owoców żurawiny, poziomek
świeżych, malin, jeżyn oraz grzybów, prowadzenie sklepu
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i/lub hurtowni i/lub sklepu internetowego z produktami leśnymi w postaci konserwowanych, suszonych, gotowanych
lub przygotowanych do natychmiastowej konsumpcji mrożonych i puszkowanych grzybów, mrożonych jagód: borówki
brusznicy, czarnej jagody, owoców żurawiny, poziomek, malin, jeżyn, deserów i puddingów na bazie owoców, zimnych
deserów, musów, musów chłodzonych z dodatkiem owoców,
galaretek, dżemów, konfitur, kompotów, sosów na bazie i/lub
z borówki brusznicy i/lub czarnej jagody i/lub owoców żurawiny i/lub poziomek i/lub malin i/lub jeżyn, świeżych: jagód
czarnych, borówek brusznic, owoców żurawiny, poziomek
świeżych, malin, jeżyn oraz grzybów, marketing, reklama, badania rynku w zakresie produktów leśnych, pozyskiwanie kontraktów na zakup i sprzedaż produktów leśnych.

(210) 482002
(220) 2018 02 05
(731) KASPRZAK TOMASZ, Łódź
(540) RAPIHEM
(510), (511) 5 odczynniki chemiczne do celów medycznych.

481998
(220) 2018 02 05
WOJENKOWSKI WOJCIECH ZAKŁADY PRODUKCJI
CUKIERNICZEJ VOBRO, Brodnica
(540) Frutti di Mare

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 doradztwo związane ze stomatologią, konsultacje dentystyczne, chirurgia, pomoc stomatologiczna,
stomatologia kosmetyczna, stomatologia z sedacją, udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi asystenta
dentysty, usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, usługi kliniki dentystycznej, usługi ortodontyczne, usługi w zakresie wybielania zębów, wstawianie kamieni
szlachetnych do protez dentystycznych, wypożyczanie instrumentów stomatologicznych, usługi dentystyczne, usługi
doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi rentgenowskie, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego.

(210)
(731)

482003
(220) 2018 02 05
EURO DENT C.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) eurodent centrum stomatologiczne

(210)
(731)

482004
(220) 2018 02 05
EURO DENT C.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) eurodent centrum stomatologiczne od 1996 r
(210)
(731)

(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(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)
(540)

482000
(220) 2018 02 05
WOJENKOWSKI WOJCIECH ZAKŁADY PRODUKCJI
CUKIERNICZEJ VOBRO, Brodnica

(531) 25.01.05, 09.01.10, 26.04.02, 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.

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 44 doradztwo związane ze stomatologią, konsultacje dentystyczne, chirurgia, pomoc stomatologiczna,
stomatologia kosmetyczna, stomatologia z sedacją, udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi asystenta
dentysty, usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, usługi kliniki dentystycznej, usługi ortodontyczne, usługi w zakresie wybielania zębów, wstawianie kamieni
szlachetnych do protez dentystycznych, wypożyczanie instrumentów stomatologicznych, usługi dentystyczne, usługi
doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi rentgenowskie, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego.
(210) 482005
(220) 2018 02 05
(731) KASPRZAK TOMASZ, Łódź
(540) GRADISOL L
(510), (511) 5 preparaty do izolacji limfocytów.
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(210) 482007
(220) 2018 02 05
(731) KASPRZAK TOMASZ, Łódź
(540) GRADISOL G
(510), (511) 5 preparaty do izolacji limfocytów.
(210) 482014
(220) 2018 02 05
(731) LASKOWSKA-BUDDA MARZENA, Rumia
(540) ITODESIGN
(510), (511) 37 budowa i naprawa magazynów, budowa
stoisk i sklepów targowych, budownictwo, izolowanie budynków, konsultacje budowlane, malowanie, montaż drzwi
i okien, montaż rusztowań, montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo, nadzór budowlany, rozbiórka budynków,
szlifowanie papierem ściernym, szlifowanie przy użyciu pumeksu, tapetowanie, tynkowanie, usługi dekarskie, usługi
doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, uszczelnianie budynków, wynajem sprzętu budowlanego, 42 projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie urbanistyczne, usługi architektoniczne, usługi
inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury,
44 projektowanie krajobrazów.
482025
(220) 2018 02 06
VEDACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Batorska
(540) Vedaco
(510), (511) 9 ekrany, klawiatury komputerowe, komputery, laptopy, modemy, monitory [programy komputerowe],
monitory [sprzęt komputerowy], smartfony, tablety, torby
do noszenia komputerów.
(210)
(731)

482032
(220) 2018 02 06
VEDACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Batorska
(540) Vedabook
(510), (511) 9 ekrany, klawiatury komputerowe, komputery, laptopy, modemy, monitory [programy komputerowe],
monitory [sprzęt komputerowy], smartfony, tablety, torby
do noszenia komputerów.
(210)
(731)

482034
(220) 2018 02 06
JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) LEMON DEMON
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, piwo imbirowe, napoje
bezalkoholowe, soki, nektary i napoje owocowe, soki i napoje warzywne, soki i napoje warzywno-owocowe, soki i napoje warzywne, owocowe oraz warzywno-owocowe z dodatkiem mikro- i/lub makroelementów i/lub witamin, gazowane
i niegazowane wody mineralne i smakowe, produkty do wytwarzania napojów bezalkoholowych: wyciągi, esencje, koncentraty i syropy, napoje instant zawarte w tej klasie, proszki
i pastylki do otrzymywania napojów musujących, 33 napoje
alkoholowe, w tym wina gronowe, wina owocowe, wyroby
winiarskie, napoje alkoholowe smakowe i aromatyzowane,
napoje alkoholowe musujące, nalewki, koktajle, aperitify,
wódki, brandy, napoje alkoholowe destylowane, wyroby
spirytusowe.
(210)
(731)

(210)
(731)

482064
(220) 2018 02 06
Unilab, LP, Rockville, US
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(540)

(531) 26.01.01, 26.01.06, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała,
wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty
do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty
lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych,
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty
biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe
lecznicze, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty
chemiczne lecznicze i materiały diagnostyczne, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje lecznicze, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się,
terapeutyczne plastry, 21 przybory toaletowe i kosmetyczne.
(210) 482066
(220) 2018 02 06
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Oryal. MAX
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(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze
produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały
do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze,
herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne,
produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe lecznicze, środki i materiały dentystyczne, płyny
farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne,
chemiczne preparaty lecznicze i materiały diagnostyczne,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki
lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje lecznicze, zioła
lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby
medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież
medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, terapeutyczne plastry, 21 przybory toaletowe i kosmetyczne.
(210) 482222
(220) 2018 02 09
(731) NASTULA PAWEŁ, Warszawa
(540) nastula club

(531) 02.01.08, 02.01.23, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 stroje do judo, odzież męska, damska, młodzieżowa, odzież treningowa, odzież sportowa, w tym
odzież z nadrukami, szaliki, rękawiczki, czapki, obuwie męskie, damskie, młodzieżowe, obuwie sportowe, apaszki,
bandany na szyję, chustki, czepki kąpielowe i pod prysznic,
daszki do czapek, krawaty, nauszniki, opaski na głowę, paski,
poszetki i szarfy, 41 nauka judo, prowadzenie klubu sportowego w tym siłowni, usługi trenerskie, usługi w zakresie
sportu wyczynowego, sportu i rekreacji, organizowanie
i uczestnictwo w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych na obszarze Polski i poza jej granicami, prowadzenie
sekcji sportowych w różnych dyscyplinach sportu, w tym
w szczególności w judo, prowadzenie działalności wychowawczej i edukacyjnej w tym wśród dzieci i młodzieży, amatorów i zawodowców, szkolenie trenerów sportowych i zawodników, instruktorów sportowych, sędziów sportowych,
organizowanie zawodów sportowych, imprez sportowych
oraz imprez sportowo-rekreacyjnych.
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482237
(220) 2018 02 09
EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) EQUES DEBITUM
(510), (511) 36 tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, zarządzanie majątkiem, banki i kasy
oszczędnościowe, home banking, doradztwo finansowe,
ubezpieczenia, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pożyczki,
kredyty ratalne, lokaty kapitału, operacje finansowe, usługi
powiernicze, inwestycje kapitałowe, emisja i obsługa kart
kredytowych, obsługa kart debetowych, analizy finansowe, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa, zarządzanie zbiorczym portfelem papierów
wartościowych, zarządzanie portfelami instrumentów finansowych, zarządzanie majątkiem, wycena instrumentów
finansowych, przedsiębiorstw, nieruchomości, kosztowności
i innych dóbr inwestycyjnych oraz kolekcjonerskich, doradztwo inwestycyjne, usługi związane z obrotem papierami
wartościowymi i instrumentami finansowymi, obrót papierami wartościowymi.
(210)
(731)

482238
(220) 2018 02 09
EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) EQUES Akumulacji Majątku FIZ
(510), (511) 36 tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, zarządzanie majątkiem, banki i kasy
oszczędnościowe, home banking, doradztwo finansowe,
ubezpieczenia, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pożyczki,
kredyty ratalne, lokaty kapitału, operacje finansowe, usługi
powiernicze, inwestycje kapitałowe, emisja i obsługa kart
kredytowych, obsługa kart debetowych, analizy finansowe, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa, zarządzanie zbiorczym portfelem papierów
wartościowych, zarządzanie portfelami instrumentów finansowych, zarządzanie majątkiem, wycena instrumentów
finansowych, przedsiębiorstw, nieruchomości, kosztowności
i innych dóbr inwestycyjnych oraz kolekcjonerskich, doradztwo inwestycyjne, usługi związane z obrotem papierami
wartościowymi i instrumentami finansowymi, obrót papierami wartościowymi.
(210)
(731)

(210) 482247
(220) 2018 02 26
(731) CELEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Szczecin
(540)

(531) 26.13.25, 29.01.07
(510), (511) 44 usługi medyczne: praktyka lekarska ogólna,
praktyka lekarska specjalistyczna, usługi fizjoterapeutyczne,
usługi pielęgniarek i położnych.
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482252
(220) 2018 02 11
KUBICKA-BŁOŃSKA AGNIESZKA CENTRUM
ROZWOJU, Kalisz
(540) smart club SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY

(210)
(731)

(531) 09.07.22, 24.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 edukacja, edukacja prawna, edukacja (nauczanie), budowanie zespołu, sympozja związane z edukacją, organizowanie seminariów związanych z edukacją, edukacja zawodowa dla młodych ludzi.
(210) 482284
(220) 2018 02 12
(731) SIMITEC SADOWSKI I ZAWADA SPÓŁKA JAWNA, Ślęza
(540) ROOKS GARAGE SPECIALIZED AUTOMOTIVE TOOLS

(531) 26.01.04, 26.01.08, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 8 narzędzia ręczne o napędzie ręcznym.
(210) 482288
(220) 2018 02 12
(731) KOLASA MACIEJ, Nowy Targ
(540) feriezeStokusiem.pl

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.02
(510), (511) 12 pojazdy, instalacje transportujące (wyciągi
narciarskie), urządzenia służące do poruszania się na lądzie,
w powietrzu lub wodzie, w szczególności: aparatura i urządzenia do transportu za pomocą lin, pojazdy śnieżne, rowery,
sanie osobowe (pojazdy), wyciągi narciarskie, wyciągi krzesełkowe, 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
w tym w szczególności: reklama, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, reklama radiowa, reklama (rozpowszechnianie materiałów, ulotek, prospektów, druków, próbek), reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy prasowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama
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telewizyjna, usługi marketingowe, 39 transport, pakowanie
i składowanie towarów, organizowanie podróży, w szczególności: informacja turystyczna, informacja o podróżach
i transporcie turystycznym, organizowanie wycieczek lądowych i morskich, pielgrzymek oraz zwiedzania turystycznego, organizowanie wypoczynku grupowego, podróży
i turystyki, pośrednictwo w sprzedaży usług turystycznych
i rekreacyjnych, prowadzenie biur turystycznych, rezerwacja miejsc na wycieczki i środki transportu, sprzedaż miejsc
na środki transportu, usługi w zakresie pilotażu wycieczek,
wynajmowanie środków transportu, usługi przewozowe kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi, 41 edukacja, rozrywka i sport, w szczególności usługi sportowe i w zakresie
fitnessu, w tym w szczególności: informacje na temat sportu,
instruktaż w zakresie sportów zimowych, kursy szkoleniowe
dotyczące zajęć sportowych, nauczanie, trening i instruktaż
sportowy, nauka jazdy na nartach, nauka w zakresie sportu,
obozy sportowe, organizowanie obozów sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja turniejów sportowych, organizowanie i prowadzenie szkolnych
zawodów sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, prowadzenie zawodów sportowych,
przeprowadzanie imprez sportowych, rezerwacja obiektów
sportowych, szkolenia sportowe, szkolenia w zakresie zajęć
sportowych, szkoły narciarskie, udostępnianie obiektów
i sprzętu dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów
i sprzętu na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów
i sprzętu do narciarstwa, udostępnianie obiektów i sprzętu
narciarskiego, udostępnianie stoków narciarskich, usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, usługi
edukacyjne dotyczące sportu, usługi rekreacyjne dotyczące
narciarstwa, usługi sportowe, usługi szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie w zakresie sportu,
usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji,
wynajem sprzętu snowboardowego, wynajem sprzętu
sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, zajęcia sportowe i rekreacyjne, organizowanie zawodów sportowych, usługi edukacyjne
i instruktażowe, w tym w szczególności: instruktaż w zakresie
sportów zimowych, kursy szkoleniowe w zakresie zajęć sportowych, nauczanie trening i instruktaż sportowy, nauka jazdy na nartach, nauka w zakresie sportu, szkolenie sportowe,
szkoły narciarskie, usługi szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi trenerskie
w zakresie zajęć sportowych, usługi w zakresie instruktażu
sportowego.
482312
(220) 2018 02 13
MICHNIAK LESZEK WROCŁAWSKA GIEŁDA
NIERUCHOMOŚCI, Wrocław
(540) WGN WIELKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.08, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, badania rynkowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo
biznesowe], reklama, usługi agencji importowo-eksportowych, 36 agencje nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
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nieruchomościami, organizowanie wynajmu nieruchomości, wycena nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem
powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomością, 37 budownictwo, konsultacje budowlane, usługi doradztwa budowlanego, 38 udostępnianie forów internetowych online,
41 fotoreportaże, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi reporterskie,
usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych.
(210)
(731)
(540)

482323
(220) 2018 02 13
BROWAR NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów
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(531) 03.04.04, 26.02.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso, przetwory mięsne, przetwory z krwi,
pasztety, wędliny, konserwy mięsne, podroby, wyroby garmażeryjne zawarte w tej klasie, 35 prowadzenie sklepu i/lub
hurtowni z wyrobami mięsnymi i ich przetworami, usługi
organizowania targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, marketing, doradztwo specjalistyczne handlowe, 39 magazynowanie, transport, pakowanie
produktów, wynajmowanie lodówek, chłodni, kontenerów,
samochodów, chłodziarek, 40 ubój zwierząt, wędzenie
żywności.
482351
(220) 2018 02 14
SG7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) SG7

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 26.04.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 37 instalacja, konserwacja i naprawy maszyn.
482352
(220) 2018 02 14
BRANQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk
(540) Q-lock-Go
(210)
(731)
(531) 18.01.23
(510), (511) 32 piwo, drinki na bazie piwa, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje odalkoholizowane,
preparaty do produkcji napojów, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, usługi
świadczone przez bary, restauracje, hotele, kawiarnie, rezerwowanie hoteli, restauracji, kawiarni i barów, udostępnianie
zakwaterowania w hotelach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, tymczasowy
wynajem pokoi, mieszkań, apartamentów, pomieszczeń
konferencyjnych i wystawowych, wynajem tymczasowy
infrastruktury do spotkań, przyjęć, uroczystości, wystaw,
targów, kongresów, konferencji, warsztatów, seminariów
i podobnych wydarzeń, doradztwo przy wyborze piw, win,
napojów i dań, doradztwo i usługi informacyjne w zakresie
wymienionych usług, wszystkie wyżej wymienione usługi
świadczone także drogą elektroniczną, w tym przez Internet.
482327
(220) 2018 02 13
TNS DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) NOWAK 1991
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 21 bidony, butelki, buteleczki do oleju, butelki chłodnicze, kufle, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa
domowego, deski do krojenia w kuchni, łopatki do ciasta,
cukiernice, czajniki, durszlaki, dzbanki, ekspresy do kawy
nieelektryczne, filiżanki, formy, foremki do ciast, garnki,
garnki kuchenne, przybory do użytku w gospodarstwie
domowym, gąbki do celów domowych, gąsiory, gofrownice do ciast nieelektryczne, pudełka na herbatę, serwisy
do herbaty, zaparzaczki do herbaty, imbryki nieelektryczne,
karafki, kieliszki, młynki do kawy, kubki, wiadra, lejki, przybory do czyszczenia, kosze do użytku domowego, kotły, kubły
na śmieci, pokrywki do garnków, wyroby szklane, kryształowe, przybory kuchenne, pojemniki kuchenne, podgrzewacze butelek dla niemowląt, menażki, miednice, miski, mopy,
miotły, miksery domowe nieelektryczne, dozowniki mydła,
porcelana, naczynia ceramiczne, naczynia, naczynia stołowe,
termosy do napoi, przenośne wanienki dla niemowląt, naczynia do picia, otwieracze do butelek, pochłaniacze dymu
dla użytku domowego, pojemniki do użytku domowego,
35 usługi agencji importowo-ekspertowej, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej, w tym i za pośrednictwem globalnej
sieci internetowej, a także wysyłkowej przyborów kuchennych i gospodarstwa domowego, pojemniki do przechowywania żywności i transportu, promocja sprzedaży dla osób
trzecich towarów ujętych w wykazie towarów.
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482353
(220) 2018 02 14
BRANQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk
(540) Q-lock

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 bidony, butelki, buteleczki do oleju, butelki chłodnicze, kufle, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa
domowego, deski do krojenia w kuchni, łopatki do ciasta,
cukiernice, czajniki, durszlaki, dzbanki, ekspresy do kawy
nieelektryczne, filiżanki, formy, foremki do ciast, garnki,
garnki kuchenne, przybory do użytku w gospodarstwie
domowym, gąbki do celów domowych, gąsiory, gofrownice do ciast nieelektryczne, pudełka na herbatę, serwisy
do herbaty, zaparzaczki do herbaty, imbryki nieelektryczne,
karafki, kieliszki, młynki do kawy, kubki, wiadra, lejki, przybory do czyszczenia, kosze do użytku domowego, kotły, kubły
na śmieci, pokrywki do garnków, wyroby szklane, kryształowe, przybory kuchenne, pojemniki kuchenne, podgrzewacze butelek dla niemowląt, menażki, miednice, miski, mopy,
miotły, miksery domowe nieelektryczne, dozowniki mydła,
porcelana, naczynia ceramiczne, naczynia, naczynia stołowe,
termosy do napoi, przenośne wanienki dla niemowląt, naczynia do picia, otwieracze do butelek, pochłaniacze dymu
dla użytku domowego, pojemniki do użytku domowego,
35 usługi agencji importowo-eksportowej, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej w tym i za pośrednictwem globalnej
sieci internetowej, a także wysyłkowej przyborów kuchennych i gospodarstwa domowego, pojemniki do przechowywania żywności i transportu, promocja sprzedaży dla osób
trzecich towarów ujętych w wykazie towarów.
482354
(220) 2018 02 14
BRANQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk
(540) BabyQ

(210)
(731)

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 20 chodziki dla dzieci, bambusowe zasłony,
opakowania do butelek, dekoracje przestawne dla dzieci,
łóżeczka dla małych dzieci, wysokie krzesła dla dzieci, fotele,
jaski jako poduszki, kojce dla dzieci, kołyski, leżaki, łóżeczka
dla niemowląt, łóżeczka dziecięce, maty do kojców dziecięcych, słomki do picia, poduszki, pojemniki do pakowania
z tworzyw sztucznych, pudelka, skrzynie z drewna lub z tworzyw sztucznych, meble szkolne, śpiwory campingowe,
wózki meblowe, zamknięcia do butelek, skrzynki na zabawki,
35 usługi agencji importowo-ekspertowej, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej, w tym i za pośrednictwem globalnej
sieci internetowej, a także wysyłkowej produktów z tworzyw
sztucznych i innych materiałów zwłaszcza dla dzieci, promocja sprzedaży dla osób trzecich towarów ujętych w wykazie
towarów.
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482355
(220) 2018 02 14
V.LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) V
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki toaletowe, środki perfumeryjne i zapachowe, mydła i żele, preparaty do kąpieli, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do makijażu, barwniki kosmetyczne,
henna do celów kosmetycznych, kosmetyki do pielęgnacji
urody, kosmetyki do stosowania na skórę, preparaty do włosów, balsamy do włosów, farby do włosów, farby do brody,
brylantyna, kosmetyki do włosów, kremy do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, lakier do włosów,
maseczki do włosów, nielecznicze szampony do włosów,
płyny do trwałej ondulacji, płyny do pielęgnacji włosów,
płyny do włosów, płyny koloryzujące do włosów, pianka
do włosów, pianka do stylizacji, odżywki do włosów, środki
do trwałej ondulacji, żele do włosów, woski do układania włosów, szampony z odżywką do włosów, szampony przeciwłupieżowe, szampony koloryzujące, szampony w kostkach,
szampony do użytku osobistego, szampony do włosów
dla ludzi, suche szampony, kremy pod prysznic, kremowe
mydło do ciała, kostki mydła do mycia ciała, mydła, mydła
do pielęgnacji ciała, mydła do rąk, mydła do twarzy, mydła
do użytku osobistego, mydła toaletowe, żele do kąpieli i pod
prysznic nie do celów medycznych, żele pod prysznic, żele
do użytku kosmetycznego, szampony do ciała, produkty
z mydła, mydło pielęgnacyjne, mydła w płynie do kąpieli, pasta do zębów, dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjnej,
chusteczki perfumowane, kremy perfumowane, naturalne
środki perfumeryjne, kremy do aromaterapii, perfumy, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, zapachy, kosmetyki, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki do użytku osobistego, krem do skórek wokół paznokci, kosmetyki
nielecznicze, kosmetyki w formie olejków, kreda do użytku
kosmetycznego, preparaty higieniczne w postaci środków
toaletowych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała,
zestawy kosmetyków, preparaty kosmetyczne do twarzy,
preparaty ścierne do ciała, 5 mydła dezynfekujące, szampony lecznicze, dezynfekujące mydła perfumowane, lecznicze preparaty do mycia rąk, mydła antybakteryjne, mydła
lecznicze.
482377
(220) 2018 02 14
MBMZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) WARKOT
(510), (511) 32 piwo.
(210)
(731)

(210) 482404
(220) 2018 02 15
(731) POLAK MIROSŁAW, Warszawa
(540) VENI VIDI EMI
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(531) 27.05.01
(510), (511) 36 usługi doradcze dotyczące nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi
budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane i konstrukcyjne, budowanie nieruchomości, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych.
(210) 482407
(220) 2018 02 15
(731) POLAK MIROSŁAW, Warszawa
(540) IPECO DEVELOPMENT
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okna niemetalowe, drzwi niemetalowe, mieszanki asfaltowe
do wypełniania ubytków na bazie smoły [materiały budowlane], mieszanki do łatania na bazie smoły, mieszanki na bazie bituminu, papa dachowa, azbestowa zaprawa, dachówka
łupkowa, płoty, parkany niemetalowe, panele polistyrenowe
do użytku w budownictwie, 39 transport materiałów budowlanych, transport drogowy ładunków, konfekcjonowanie towarów, załadunek i wyładunek towarów, 40 nakładanie
powłok odpornych na zużycie na metale i tworzywa sztuczne, obróbka [kształtowanie] metalu.
482427
(220) 2018 02 16
WYTWÓRNIA PASZ LIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzywiń
(540) GOLDEN FIBER
(510), (511) 31 karmy dla zwierząt głównie trzody, mieszanki
paszowe pełnoporcjowe, uzupełniające, mineralne.

(210)
(731)

(210) 482430
(220) 2018 02 16
(731) PIOTROWSKA AGNIESZKA DOBRANOCKA, Warszawa
(540) Dobra Nocka
(531) 25.01.25, 27.05.01, 11.03.07
(510), (511) 36 usługi doradcze dotyczące nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi
budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane i konstrukcyjne, budowanie nieruchomości, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych.
(210) 482412
(220) 2018 02 15
(731) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock
(540) Budmat. Dachy Modułowe

(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne w postaci proszków,
tworzywa sztuczne w postaci granulek, tworzywa sztuczne w postaci granulek do użytku w przemyśle, tworzywa
sztuczne w postaci proszku [do zastosowania w przemyśle],
olejowe spoiwa [kity, lepiki], 6 dachówki metalowe, blacha
do pokrycia dachu z metalu, pokrycia dachowe metalowe,
metalowe elementy dachowe, metalowe panele dachowe,
metalowe płyty dachowe, okładzinowe panele metalowe
do pokrywania dachów, metalowe, modułowe elementy
budowlane, drut metalowy [z metali nieszlachetnych], rury
metalowe, stal, okucia metalowe, śruby metalowe, drzwi
metalowe, metalowe ogrodzenie druciane, ogrodzenia metalowe, metalowe rynny, 17 materiał z tworzywa sztucznego w postaci wytłaczanej do użytku w produkcji, tworzywa sztuczne w formie wytłaczanej do użytku w produkcji,
materiały izolacyjne, 19 polichlorek winylu jako podsufitki,
płytki porcelanowe, płytki ceramiczne, terakota, terakota
[materiał budowlany], cement, wapno, kostka brukowa, płytki ceramiczne, płyty gipsowo - kartonowe, rury kamionkowe,
rynny niemetalowe, niemetalowe parapety okienne, parapety z materiałów metalowych, cegły, gotowe betonowe
elementy budowlane, okna aluminiowe, metalowe okna,

(531) 01.15.11, 01.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, usługi związane
ze wszystkimi formami edukacji, kształcenie praktyczne,
kursy korespondencyjne, nauczanie drogą elektroniczną,
nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie warsztatów, przedszkola, doradztwo zawodowe,
informacje o edukacji, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi w zakresie oświaty (nauczanie), organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym.
(210) 482432
(220) 2018 02 16
(731) LUBOWICKI KAMIL RKL TRADE, Zielonka
(540) Mobilari

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie sprzedażą, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, informacje i doradztwo w zakresie handlu
zagranicznego, konsultacje specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw,
konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, konsultacje
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, w tym zarządzania personelem, monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, negocjowanie umów kupna
i sprzedaży towarów, porady, pytania i informacje dotyczące działalności gospodarczej, pośrednictwo w kontraktach
na kupno i sprzedaż produktów, promocja sprzedaży, świad-
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czenie usług zarządzania biznesowego w zakresie przetwarzania danych dotyczących sprzedaży w ramach globalnej
sieci komputerowej, udostępnianie analiz sprzedaży, usługi
doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego
w związku ze smartfonami, usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, usługi handlu detalicznego
związane z komputerami, które można nosić na sobie, usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu
hurtowego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu hurtowego w związku ze smartfonami, usługi handlu hurtowego związane z akcesoriami
do rowerów, usługi handlu hurtowego związane z komputerami, które można nosić na sobie, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów
i świadczenia usług, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
inteligentnych zegarków, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami
komórkowymi, usługi sprzedaży hurtowej dotyczące inteligentnych zegarków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży
hurtowej związane z telefonami komórkowymi, zarządzanie
i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, zarządzanie
programami motywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów.
(210) 482438
(220) 2018 02 16
(731) MasterPay LLC, Buffalo, US
(540) showup.pl
(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
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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,
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.
(210) 482440
(220) 2018 02 16
(731) MasterPay LLC, Buffalo, US
(540) Showup.tv

(531) 04.01.04, 24.17.01, 24.17.02, 24.15.01, 27.05.01
(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 on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi handlu detalicznego on-line 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 on-line, 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 on-line nie do pobrania,
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
usługi artystów estradowych, usługi gier oferowane w sys-
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temie 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.
(210) 482445
(220) 2018 02 16
(731) JĘDROWIAK PIOTR PAWEŁ, Ochla-Makowa
(540) beltplus

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 pasy napędowe (przenośnikowe), pasy napędowe do maszyn, pasy napędowe do przenośników, transporterów, pasy napędowe do maszyn przemysłowych, pasy
napędowe do maszyn rolniczych, pasy napędowe do maszyn i silników do zastosowań przemysłowych, pasy napędowe nie do pojazdów lądowych.
482467
(220) 2018 02 16
AGO ESPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AGO
(210)
(731)

(531) 03.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne przystosowane do użytku z komputerami, mianowicie
klawiatury komputerowe, joysticki, myszki komputerowe,
podkładki pod mysz, monitory komputerowe, sprzęt audio,
słuchawki, torby i plecaki specjalnie przystosowane do przechowywania komputerów, oprogramowanie komputerowe,
okulary 3D, oprogramowanie użytkowe do telefonów inteligentnych, kable do smartfonów, etui na smartfony, paski
do telefonów komórkowych, telefony komórkowe, ładowarki do telefonów inteligentnych, sprzęt komputerowy [hardware], komputery, oprogramowanie gier komputerowych
do pobrania, pliki graficzne do pobierania, oprogramowanie
do gier do pobrania na telefony komórkowe, pliki muzyczne
do pobierania, odtwarzacze płyt DVD, słuchawki do smartfonów, pióra świetlne [ekranopisy] elektroniczne, okulary ochronne, słuchawki [zakładane na głowę], komputery
przenośne [notebooki], drukarki komputerowe, podstawki
do smartfonów, klawiatury do smartfonów, smartfony, tablety, komputery ubieralne [wearable computers], przenośne
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ładowarki, podzespoły baterii do smartfonów, bezprzewodowe słuchawki do uszu, słuchawki do gier w wirtualnej
rzeczywistości, nagrania wideo do pobrania, magnesy dekoracyjne, interfejsy do komputerów, skanery, gry komputerowe, gry wideo, naklejki wizualne, 14 wyroby jubilerskie,
kamienie szlachetne i półszlachetne, zegarki i przyrządy
zegarmistrzowskie, 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały do rysowania i materiały dla artystów,
materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, naklejki,
18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizki, torby, plecaki, parasolki i parasole, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa
domowego, przybory kuchenne i zastawa stołowa, wyroby
szklane, porcelanowe i ceramiczne, 24 tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy,
sprzęt do gier wideo oraz gier komputerowych, artykuły
gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, 30 żywność
gotowa, gotowe dania, przekąski, ziarna zbóż i inne ziarna,
chipsy, chipsy z ziaren. chipsy i tortilla, chipsy kukurydziane,
chipsy ryżowe, krakersy, precle, popcorn, paluszki, batony,
chrupki, kukurydza prażona, orzeszki i kukurydza prażona
polewane masą, sosy, dipy i salsy, przekąski na bazie ziaren
i przetworów zbożowych, wyroby cukiernicze i piekarnicze,
słodycze, ciastka, ciasteczka, biskwity, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje
owocowe i soki owocowe, napoje izotoniczne, 35 reklama,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, a mianowicie
ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy
korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, produkcja
filmów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, lokowanie produktów, promocja i zarządzanie profesjonalnym zespołem sportowym gier, gier komputerowych,
gier wideo, public relations, zarządzanie biznesowe, usługi
merchandisingu, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców oprogramowania do gier, gier
wideo i gier komputerowych, sprzedaż detaliczna online
obejmująca oprogramowanie komputerowe, a mianowicie,
oprogramowanie do gier, gry wideo, gry komputerowe, programy do gier, narzędzia oprogramowania komputerowego
i powiązanych z nimi towarów w postaci pendrivów, banków
energii, materiałów biurowych, zabawek, maskotek, breloczków, zawieszek, ubrań, nakryć głowy, dystrybucja w zakresie
oprogramowania komputerowego, a mianowicie, sprzedaż
oprogramowania do gier, gier wideo, gier komputerowych,
programów do gier i narzędzi oprogramowania komputerowego, naklejek wizualnych, 38 hosting elektronicznego
portalu gier, gier komputerowych i gier wideo, agencje informacyjne, nadawanie bezprzewodowe, transmisja programów telewizyjnych, nadawanie telewizji kablowej, usługi
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], informacja o telekomunikacji, zapewnianie
dostępu do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie
dostępu do baz danych, fora [pokoje rozmów] dla serwisów
społecznościowych, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, przydzielanie kanałów
telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami,
przesyłanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie wia-
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domości, przesyłanie telegramów, transmisja plików cyfrowych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości,
wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, wypożyczanie modemów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie
faksów, transmisja programów radiowych, usługi telekonferencyjne, usługi poczty głosowej, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, łączność telegraficzna,
usługi telefoniczne, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, elektroniczne i imprezy
sportowe oraz gier, w tym komputerowych i wideo, turnieje i konkursy, edukacja, szkolenia, produkcja filmów i seriali,
udostępnianie filmów on-line, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, magazynów, czasopism, gazet w formie papierowej i elektronicznej,
udostępnianie ich w sieci internetowej, zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach komputerowych, zapewniania dostępu do portali online w Internecie,
leasing czasu dostępu do gier online, wynajmowanie obiektów sportowych, usługi gier oferowane w systemie on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie gry
komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, gry
oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, 42 analizy systemów komputerowych, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, opracowywanie projektów technicznych, usługi
inżynieryjne, instalacja oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu
komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, udostępnienie wyszukiwarek internetowych,
projektowanie systemów komputerowych, wynajmowanie
serwerów www, wynajem sprzętu do przetwarzania danych,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting
stron internetowych, powielanie programów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, programowanie komputerów, projektowanie gier
komputerowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi prowadzenia restauracji oraz barów, usługi hoteli
i moteli.
482477
(220) 2018 02 16
PURI HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) PURI HOUSE WYPIEKI GRUZIŃSKIE

(210)
(731)

(531) 25.01.01, 25.01.05, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 chleb, bułki, produkty i półprodukty zbożowe, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, produkty
pszczele, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, bułeczki z dżemem fasolowym, kanapki gotowe, świeża pizza,
tosty francuskie, bułki nadziewane, bagietki z nadzieniem,
ciasto na bazie jaj, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, wyroby piekarnicze składające się z warzyw
i mięsa, wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, przekąski
składające się głównie z chleba, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej i wysyłkowej pieczy-
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wa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych, wyrobów
piekarniczych, informacja handlowa, dystrybucja prospektów i próbek, 43 opracowywanie przepisów kulinarnych dla
celów gastronomicznych, usługi gastronomiczne, usługi barów, barów szybkiej obsługi, kawiarni, restauracji, restauracji
samoobsługowych, zajazdów, stołówek, przygotowywanie
dań na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie,
catering.
482478
(220) 2018 02 16
PURI HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) PURI HOUSE
(510), (511) 30 chleb, bułki, produkty i półprodukty zbożowe, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, produkty
pszczele, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, bułeczki z dżemem fasolowym, kanapki gotowe, świeża pizza,
tosty francuskie, bułki nadziewane, bagietki z nadzieniem,
ciasto na bazie jaj, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, wyroby piekarnicze składające się z warzyw
i mięsa, wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, przekąski
składające się głównie z chleba, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej i wysyłkowej pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych, wyrobów
piekarniczych, informacja handlowa, dystrybucja prospektów i próbek, 43 opracowywanie przepisów kulinarnych dla
celów gastronomicznych, usługi gastronomiczne, usługi barów, barów szybkiej obsługi, kawiarni, restauracji, restauracji
samoobsługowych, zajazdów, stołówek, przygotowywanie
dań na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie,
catering.
(210)
(731)

482560
(220) 2018 02 19
BELLIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarosław
(540) BELLISPHARMA
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, białkowe suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety
zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety zawierające pyłek sosnowy,
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie
z witamin, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami
acai, suplementy diety dla osób ze specjalistycznymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, zioła lecznicze,
olejek migdałowy do celów farmaceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, olejek z wiesiołka do użytku medycznego, suplementy żywnościowe, żywność dla diabetyków, suplementy dietetyczne i odżywcze, mieszanki do picia
będące suplementami diety, mieszanki do picia w proszku
będące suplementami diety, zdrowotne suplementy diety,
suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, błonnik pokarmowy, kapsułki witaminowe, 29 oleje zimnotłoczone, oleje organiczne, pestki, suszone owoce i warzywa, oleje jadalne z ryb [inne niż tran], 30 zioła przetworzone, zioła suszone,
zioła do celów spożywczych, esencje herbaciane, esencje
do gotowania, mąki i skrobie BIO, makarony BIO, naturalne
produkty żywnościowe takie jak miody, słody, melasy, syropy smakowe, produkty pszczele, bezglutenowe przekąski
(210)
(731)
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zbożowe, bezglutenowe mąki i kasze, produkty wegetariańskie takie jak: mieszanki białkowe pochodzenia roślinnego,
koncentraty białka serwatkowego pochodzenia roślinnego,
wysokobiałkowe batoniki i ciasteczka, 31 nieprzetworzone
zioła, zioła świeże, świeże zioła organiczne, zioła jednorodne
i mieszane, nasiona, ziarna, 35 usługi sklepów detalicznych
online obejmujące żywność ekologiczną, naturalną, produkty farmaceutyczne i suplementy diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi,
sprzedaż hurtowa lub detaliczna środków farmaceutycznych, sprzedaż hurtowa lub detaliczna zdrowej żywności.
482566
(220) 2018 02 20
PRODROMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golkowice
(540) prodrobot
(510), (511) 10 urządzenia do ćwiczeń do
medyczno-rehabilitacyjnych.
(210)
(731)
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domów, projektowanie budynków, projektowanie budynków przemysłowych, planowanie, projektowanie budynków,
projektowanie budynków opieki zdrowotnej, projektowanie
zewnętrznej części budynków, projektowanie budynków
o kontrolowanym środowisku, wycena związana z projektowaniem budynków, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, projektowanie robót inżynieryjnych
do zapobiegania zalewaniu budynków wodą powodziową,
projektowanie budynków użyteczności publicznej, projektowanie mebli, projektowanie mebli biurowych, projektowanie
rozmieszczenia mebli biurowych.
482643
(220) 2018 02 21
ENERGÓR MARIAN GÓRNY SPÓŁKA JAWNA,
Godziszka
(540) ENERGÓR

(210)
(731)

celów

482618
(220) 2018 02 21
HOTEL WĘGIERKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Węgierki
(540) HOTEL WĘGIERKI

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.01.08
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi hotelowe.
482629
(220) 2018 02 21
JUREK-LESSAER KATARZYNA A&U FORMATION,
Gliwice
(540) nuo

(210)
(731)

(531) 26.05.03, 27.05.01
(510), (511) 42 architektura, projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie
dekoracji wnętrz, projektowanie wystroju wnętrz sklepów,
planowanie przestrzenne- projektowanie wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, projektowanie
dekoracji wnętrz dla sklepów, doradztwo w zakresie doboru zasłon- projektowanie wnętrz, doradztwo związane
z wyborem tkanin dekoracyjnych- projektowanie wnętrz,
doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble- projektowanie wnętrz, planowanie, projektowanie ogrodów,
projektowanie ogrodów i krajobrazów, usługi doradcze
związane z projektowaniem ogrodów, projektowanie ogrodów krajobrazowych na rzecz osób trzecich, projektowanie

(531) 06.01.02, 06.01.04, 27.05.01
(510), (511) 37 usługi budowlane w szczególności dla potrzeb energetyki zawodowej, przemysłowej i komunalnej,
usługi w zakresie organizacji robót budowlano-montażowych, nadzoru inspektorskiego i autorskiego nad realizacją
inwestycji budowlanych, usługi w zakresie wykonywania stacji i linii najwyższych napięć, usługi wykonywania konstrukcji budowlanych i prac związanych z małą architekturą oraz
robót budowlanych, drogowych i ziemnych, usługi instalacji,
naprawy, konserwacji i modernizacji instalacji energetycznych, telekomunikacyjnych, rurociągów przesyłowych i sieci
przesyłowych.
(210) 482644
(220) 2018 02 21
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) Eukalisept
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, zioła lecznicze, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze,
zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone w witaminy
i minerały do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne, herbata
lecznicza, kąpiele lecznicze, korzenie lekarskie, oleje lecznicze, zioła lecznicze, leki dla ludzi, leki weterynaryjne, maści
do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami
dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, nalewki
do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole
do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności,
preparaty witaminowe, herbata z ziół do celów medycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały do celów medycznych,
materiały i środki sanitarne, materiały i środki higieniczne.
482668
(220) 2018 02 22
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) Bisonormin
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze(210)
(731)
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niu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli.

inne niż do pojazdów lądowych, przenośniki i pasy do przenośników, przenośniki taśmowe, przenośniki, maszyny transportowe, bezzałogowe przenośniki transportujące.

(210) 482674
(220) 2018 02 22
(731) KWIATKOWSKI MAKSYMILIAN MXK, Jarosławiec
(540) RYBITWA

(210) 482682
(220) 2018 02 22
(731) BŁAŻEJEWSKI ŁUKASZ 7 STREET, Pruszków
(540) MEET & FIT SLOW FOOD SINCE 2014

(531) 03.07.16, 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi związane z rozrywką, rekreacją i kulturą fizyczną w zakresie organizowania zabaw, konkursów
rozrywkowych, gier sportowych, zawodów sportowych,
zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, pływania,
ćwiczeń na siłowni, obsługa sal gier, obsługa obiektów sportowych, kortów tenisowych, basenów rehabilitacyjnych
i rekreacyjnych, sal gimnastycznych, siłowni, wypożyczanie
sprzętu sportowego, organizowanie imprez rozrywkowych
oraz ich scenografii: pikników, festynów, widowisk, koncertów muzycznych, dancingów z grupą muzyczną, występów
folklorystycznych, bankietów, balów, przyjęć, uroczystości,
spotkań okolicznościowych na zlecenie osób trzecich polegające na zapewnieniu rozrywki, usługi w zakresie muzeów,
usługi wystawiennicze, organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji, kongresów, koncertów, pokazów, seminariów, spektakli, sympozjów, targów i wystaw z dziedziny
kultury, edukacji i rozrywki, usługi w zakresie edukacji, nauki,
nauczania, kultury i rekreacji, informacja o edukacji, usługi
wydawnicze, usługi w zakresie publikacji elektronicznych
on-line, publikowanie czasopism, gazet, książek, materiałów
dydaktycznych, treści video, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, wynajem sal do celów edukacyjnych
i rozrywkowych wyposażonych w sprzęt audiowizualny
i teleinformatyczny: tel./fax., komputer, Internet, 43 usługi
hotelarskie związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem oraz wyżywieniem w hotelach, motelach, sanatoriach,
pensjonatach, pokojach gościnnych, domach wczasowych
i turystycznych, usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów w barach, kafeteriach, karczmach,
kawiarniach, restauracjach, stołówkach, przygotowanie dań
na zamówienie oraz ich dostawa, katering, obsługa imprez
promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, bali na zlecenie
osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje, wynajmowanie na posiedzenia sal wyposażonych
w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: telefax, komputer, Internet, 44 usługi związane z wykonywaniem zabiegów
regeneracyjnych i rehabilitacyjnych, usługi w zakresie terapii
naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi lecznicze paramedyczne, usługi gabinetów odnowy biologicznej, usługi
salonów piękności, solarium, sauna fińska, łaźnia parowa,
usługi salonów fryzjerskich i kosmetycznych, usługi sanatoryjne, usługi medyczne w zakresie diagnostyki, leczenia, profilaktyki we wszystkich specjalnościach medycznych, konsultacje lekarskie we wszystkich specjalnościach medycznych.
482677
(220) 2018 02 22
Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H.,
Wiedeń, AT
(540) Metalcord
(510), (511) 7 sprzęgła do maszyn, sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, elementy sprzęgła i przekładni maszynowych z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych
oraz części do nich, części mechanizmów napędu, inne niż
do pojazdów lądowych, przekładnie do maszyn, przekładnie,
(210)
(731)

(531) 03.06.06, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, bary samoobsługowe, również oferujące dania z dostawą oraz dania na wynos.
482686
(220) 2018 02 22
KANCELARIA PRAWNA LEGATIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) KANCELARIA PRAWNA LEGATIS
(210)
(731)

(531) 03.07.01, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawne.
482693
(220) 2018 02 22
BUGLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) Buglo

(210)
(731)

(531) 02.01.30, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 zabawki, proste i złożone urządzenia i akcesoria zabawowe składające się na place zabaw, huśtawki,
karuzele, zjeżdżalnie, piaskownice, bujaki, przejazdy, wieże,
domki, duże zabawki przestrzenne, poręcze, drabinki, ścianki wspinaczkowe, 35 pośrednictwo handlowe polegające
na zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży, w tym również
za pośrednictwem sieci komputerowej towarów w zakresie zabawek, placów zabaw, prostych i złożonych urządzeń
i akcesoriów zabawowych, huśtawek, karuzeli, zjeżdżalni,
piaskownic, bujaków, przejazdów, wież, domków, dużych
zabawek przestrzennych, poręczy, drabinek, ścianek wspi-
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naczkowych, reklama produktów, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
44 projektowanie zabawek, projektowanie placów zabaw,
projektowanie prostych i złożonych urządzeń i akcesoriów
zabawowych, huśtawek, karuzeli, zjeżdżalni, piaskownic,
bujaków, przejazdów, wież, domków, dużych zabawek przestrzennych, poręczy, drabinek, ścianek wspinaczkowych,
usługi doradztwa w zakresie wizualizacji placów zabaw.
(210) 482704
(220) 2018 02 22
(731) LPP SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) FASHIONTECH

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi
organizacji i sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży oraz
akcesoriów uzupełniających style i trendy w modzie, doradztwo gospodarcze w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej na rynku modowym, usługi reklamowe, usługi
sprzedaży w Internecie.
482705
(220) 2018 02 22
EKODETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) naturepolis
(210)
(731)

(531) 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 artykuły kosmetyczne i preparaty toaletowe,
wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne,
dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze do ust w aerozolu, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, kremy kosmetyczne, kremy
do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery
do włosów, olejki perfumeryjne, pasty do zębów, proszki i płyny do zębów, toniki, żele, odżywki, preparaty do kąpieli, sole
wspomagające wyszczuplanie, maski do zabiegów kosmetycznych, wody termalne, kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne, perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki,
szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry,
fluidy do makijażu, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, zmywacze do paznokci, płyny i proszki do prania, płyny do płukania, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb, kosmetyki
samochodowe, preparaty i płyny do mycia i czyszczenia powierzchni, saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bielizny, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne, preparaty do czyszczenia, krochmal,
preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania, środki czyszczące i polerujące do parkietu, pasty
do mebli i do podłogi, pasty do skór, preparaty do polerowania, kosmetyki do opalania, środki czystości do toalet, kostki
toaletowe, pianki w aerozolu do czyszczenia powierzchni
w szczególności do pielęgnacji i czyszczenia mebli, łazienek,
płyt ceramicznych, kominków, kuchni, kokpitów samochodowych, elementów plastikowych w samochodzie, elementów
skórzanych, szyb, ekranów LCD, ekranów i paneli komputerowych, płyt marmurowych i kamiennych, elementów z metali,
chusteczki nasączane płynami do mycia i czyszczenia, papierowe ściereczki do polerowania, preparaty do golenia, kremy
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do golenia, płyny po goleniu, wybielacze i inne substancje
stosowane w praniu, preparaty do udrażniania rur, preparaty
do odświeżania rur odpływowych, detergenty w stanie stałym o przedłużonym uwalnianiu do udrażniania rur kanalizacyjnych, preparaty do usuwania kamienia kotłowego z rur,
preparaty do usuwania kamienia ze sprzętu AGD, odświeżacze powietrza, 5 leki, środki dezynfekcyjne, leki pomocnicze
do celów medycznych, dietetyczne środki medyczne, materiały opatrunkowe, środki sanitarne stosowane w higienie osobistej, tampony, wkładki higieniczne, podpaski higieniczne,
wata opatrunkowa, sole do kąpieli leczniczych, napoje lecznicze, maści, preparaty do odchudzania, środki przeciwbólowe,
preparaty wspomagające leczenie, podnoszące odporność
organizmu, wzbogacające organizm w niezbędne witaminy
i mikroelementy, suplementy diety, żywność dla niemowląt,
chusteczki nawilżane antybakteryjne, płatki kosmetyczne
antybakteryjne do oczyszczania cery problematycznej, waciki odkażające, 35 usługi dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową,
pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej handlowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania
personalnego, organizowanie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie
ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych,
sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, chemii gospodarczej, wyrobów farmaceutycznych, artykułów spożywczych, prasy, książek i czasopism,
biżuterii, mebli, artykułów szklanych, zabawek, odzieży, obuwia, nakryć głowy, sprzętu sportowego i gimnastycznego,
gadżetów biurowych, sprzętu elektronicznego, sprzedaż
za pośrednictwem Internetu kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, chemii gospodarczej, wyrobów farmaceutycznych, artykułów spożywczych, prasy, książek i czasopism,
biżuterii, mebli, artykułów szklanych, zabawek, odzieży, obuwia, nakryć głowy, sprzętu sportowego i gimnastycznego,
gadżetów biurowych, sprzętu elektronicznego, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, badanie rynku, pozyskiwanie oraz
systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych,
sortowanie danych w bazach danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, aukcje i przetargi publiczne (organizowanie sprzedaży), prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, wynajmowanie nośników reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklama telewizyjna, kreowanie wizerunku, wystawy
handlowe, zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi.
482709
(220) 2018 02 23
GENERIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
(540) Super Miedziak
(510), (511) 1 nawozy, gleba do upraw, guano, humus, podłoża do upraw bezglebowych, pokrycia humusowe, środki
chemiczne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środkom
przeciw pasożytom, 5 pestycydy, algicydy, bakteriocydy,
fungicydy, herbicydy, środki roztoczobójcze, środki do tępienia insektów, środki do tępienia pasożytów, środki do tępienia szkodników zwierzęcych.

(210)
(731)
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482721
(220) 2018 02 23
FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Zelów
(540) eva natura
(210)
(731)

Nr ZT17/2018

(531) 07.01.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 opieka pielęgniarska, medyczna placówki
opieki medycznej, niehospitalizacyjne.
482745
(220) 2018 02 23
ADAMCZUK BARTŁOMIEJ MACIEJ CENTRUM
ROWEROWE, Sulejówek
(540) ROCKWAY
(510), (511) 12 rowery, części i akcesoria rowerowe.
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne i perfumeryjne do pielęgnacji twarzy, ciała, rąk, paznokci i włosów.
482726
(220) 2018 02 23
GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grodzisk Mazowiecki
(540) AR APTECZNE (R)EWOLUCJE
(210)
(731)

(531) 03.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, publikacja tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych ulotek, prospektów, plakatów, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie gadżetów reklamowych,
organizowanie i prowadzenie programów lojalnościowych,
41 organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, konkursów, spotkań naukowych, publikacja tekstów innych
niż reklamowe, 44 udostępnianie informacji naukowej
w zakresie zarządzania apteką za pośrednictwem portalu
internetowego.
482727
(220) 2018 02 23
GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grodzisk Mazowiecki
(540) APTECZNE REWOLUCJE
(510), (511) 35 reklama, publikacja tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów, plakatów, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie gadżetów reklamowych,
organizowanie i prowadzenie programów lojalnościowych,
41 organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, konkursów, spotkań naukowych, publikacja tekstów innych
niż reklamowe, 44 udostępnianie informacji naukowej
w zakresie zarządzania apteką za pośrednictwem portalu
internetowego.
(210)
(731)

482748
(220) 2018 02 23
ADAMCZUK BARTŁOMIEJ MACIEJ CENTRUM
ROWEROWE, Sulejówek
(540) TABOU
(510), (511) 12 rowery, części i akcesoria rowerowe.
(210)
(731)

482751
(220) 2018 02 23
KACPERSKI ROMAN BOLD REKLAMA POLIGRAFIA,
Gliwice
(540) Luna GLOSSY

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 znaki
przeciwpożarowej.

ewakuacyjne

i

znaki

ochrony

482755
(220) 2018 02 23
KACPERSKI ROMAN ANDRZEJ BOLD REKLAMA
POLIGRAFIA, Gliwice
(540) Luna MAT
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 znaki
przeciwpożarowej.

ewakuacyjne

i

znaki

ochrony

(210) 482759
(220) 2018 02 23
(731) WŁADECKI PAWEŁ ALAN, Częstochowa
(540) UWAGA! WYSOKIE NAPIĘCIE WARNING! HIGH
VOLTAGE

482738
(220) 2018 02 23
SENIOR MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wiązowna
(540) Senior Med Centrum Opieki

(210)
(731)

(531) 02.09.22, 02.09.23, 01.15.03, 01.15.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje energetyzujące.

Nr ZT17/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 482779
(220) 2018 02 26
(731) STATIMA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) STATIMA

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi agencji kredytowych obejmujące
usługi biur kredytowych, sporządzanie umów kredytowych,
spłaty ratalne, usługi agencji ściągania wierzytelności oraz
należności, usługi agencji nieruchomości obejmujące zarządzanie, administrowanie i pośrednictwo nieruchomościami
i majątkiem nieruchomym oraz usługi likwidacji przedsiębiorstw, doradztwo w sprawach finansowych, usługi i analizy
finansowe, sponsorowanie i transakcje finansowe, operacje
bankowe i finansowe, weryfikacja czeków, usługi powiernicze, 45 badania i usługi prawne.
(210) 482780
(220) 2018 02 26
(731) SONEL SPÓŁKA AKCYJNA, Świdnica
(540) Sonel

(531) 27.05.01, 29.01.06, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia
do gaszenia ognia.
482814
(220) 2018 02 26
SUNCKERS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie
(540) Aloha island
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 02.09.14, 02.09.18, 02.09.20, 26.01.14
(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
34 waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz
aromaty i płyny do nich.
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(210) 482829
(220) 2018 02 27
(731) LIMANÓWKA AGATA, Kąty Wrocławskie
(540) n

(531) 17.02.01, 17.02.25, 26.07.25, 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 do pobrania przy pomocy usług
typu transmisja video na żądanie, fotografia, fotoreportaże,
informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), organizowanie i prowadzenie konkursów (edukacja lub rozrywka),
produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów
(innych niż reklamowe), usługi trenerskie, usługi w zakresie
oświaty (nauczanie), wyższe uczelnie (edukacja).
482834
(220) 2018 02 27
AIR CONDITIONING COMPANY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ACC STORE

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 instalacje sanitarne, instalacje wentylacyjne,
instalacje łazienkowe, instalacje chłodnicze, instalacje toaletowe, instalacje prysznicowe, instalacje podgrzewawcze,
instalacje klimatyzacyjne, instalacje kanalizacyjne, instalacje
grzewcze, instalacje do nawilżania, instalacje.do wentylacji, instalacje nawilżające powietrze, instalacje oczyszczania
ścieków, instalacje filtrujące powietrze, elektryczne instalacje grzewcze, centralne instalacje klimatyzacyjne, instalacje
ogrzewania podłogowego, przemysłowe instalacje chłodnicze, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe
instalacje centralnego ogrzewania, instalacje do ogrzewania
wodnego, instalacje do uzdatniania powietrza, urządzenia
i instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia grzewcze, instalacje do oczyszczania ścieków, instalacje grzewcze do cieczy,
instalacje do celów sanitarnych, instalacje do schładzania
wody, instalacje chłodnicze do płynów, instalacje do filtrowania wody, instalacje do dystrybucji wody, instalacje grzewcze na gaz, instalacje do uzdatniania wody, instalacje grzewcze do powietrza, instalacje do wyciągu powietrza, instalacje
do recyrkulacji powietrza, urządzenia i instalacje chłodnicze,
instalacje do podgrzewania basenów, aparatura i instalacje chłodnicze, instalacje chłodnicze do cieczy, instalacje
do zmiękczania wody, instalacje i aparatura sanitarna, instalacje do uzdatniania wody, instalacje do oczyszczania wody,
instalacje do schładzania wody, instalacje do chłodzenia powietrza, instalacje wentylacyjne do kuchni, instalacje grzewcze o obiegu zamkniętym, gazowe instalacje do ogrzewania
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pomieszczeń, instalacje grzewcze zamontowane w oknach,
urządzenia i instalacje do suszenia, automatyczne instalacje
spłukujące do pisuarów, instalacje łazienkowe do celów sanitarnych, instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego,
instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, instalacje
grzewcze na energię słoneczną, instalacje do zaopatrywania
w wodę, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje klimatyzacyjne
do użytku w rolnictwie, instalacje łazienkowe służące do dostarczania wody, instalacje do odzyskiwania ciepła z powietrza, urządzenia i instalacje do odprowadzania ścieków, aparatura i instalacje do zmiękczania wody, aparatura i instalacje
do zmiękczania wody, urządzenia i instalacje do zmiękczania
wody, centralne instalacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], urządzenia i instalacje do zmiękczania wody,
instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, instalacje
do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, instalacje
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, instalacje sanitarne
i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, instalacje
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, 37 naprawa urządzeń
do klimatyzacji, regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków,
naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa
lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, instalacja urządzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń [clean room],
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
urządzeń do klimatyzacji, naprawa urządzeń do wentylacji,
regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, modernizacja instalacji do wentylacji budynków, naprawa i konserwacja
urządzeń do wentylacji, instalacja systemów do wentylacji
i usuwania kurzu, montaż instalacji centralnego ogrzewania,
montaż urządzeń centralnego ogrzewania, instalacja systemów ogrzewania słonecznego, regularne serwisowanie
urządzeń do ogrzewania, modernizacja instalacji do ogrzewania budynków, montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji budynków, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, instalacja urządzeń
do chłodzenia, konserwacja urządzeń domowych do chłodzenia, regularne serwisowanie urządzeń do chłodzenia,
naprawa i konserwacja urządzeń do chłodzenia, naprawa
i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia.
482842
(220) 2018 02 27
INELO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) CZAS NA TRANSPORT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 czasopisma elektroniczne, gazety elektroniczne do pobrania, 16 broszury, czasopisma, czasopisma
branżowe, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, 41 publikowanie, publikowanie czasopism, tekstów,
broszur, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism.

Nr ZT17/2018

482843
(220) 2018 02 27
GREC PIOTR PODKARPACKA GRUPA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krosno
(540) PGI GROUP

(210)
(731)

(531) 26.13.25
(510), (511) 11 instalacje sanitarne, instalacje wentylacyjne,
instalacje łazienkowe, instalacje chłodnicze, instalacje toaletowe, instalacje prysznicowe, instalacje podgrzewawcze,
instalacje klimatyzacyjne, instalacje kanalizacyjne, instalacje
grzewcze, instalacje do nawilżania, instalacje do wentylacji, instalacje nawilżające powietrze, instalacje oczyszczania
ścieków, instalacje filtrujące powietrze, elektryczne instalacje grzewcze, centralne instalacje klimatyzacyjne, instalacje
ogrzewania podłogowego, przemysłowe instalacje chłodnicze, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe
instalacje centralnego ogrzewania, instalacje do ogrzewania
wodnego, instalacje do uzdatniania powietrza, urządzenia
i instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia grzewcze, instalacje do oczyszczania ścieków, instalacje grzewcze do cieczy,
instalacje do celów sanitarnych, instalacje do schładzania
wody, instalacje chłodnicze do płynów, instalacje do filtrowania wody, instalacje do dystrybucji wody, instalacje grzewcze na gaz, instalacje do uzdatniania wody, instalacje grzewcze do powietrza, instalacje do wyciągu powietrza, instalacje
do recyrkulacji powietrza, urządzenia i instalacje chłodnicze,
instalacje do podgrzewania basenów, aparatura i instalacje chłodnicze, instalacje chłodnicze do cieczy, instalacje
do zmiękczania wody, instalacje i aparatura sanitarna, instalacje do uzdatniania wody, instalacje do oczyszczania wody,
instalacje do schładzania wody, instalacje do chłodzenia powietrza, instalacje wentylacyjne do kuchni, instalacje grzewcze o obiegu zamkniętym, gazowe instalacje do ogrzewania
pomieszczeń, instalacje grzewcze zamontowane w oknach,
urządzenia i instalacje do suszenia, automatyczne instalacje
spłukujące do pisuarów, instalacje łazienkowe do celów sanitarnych, instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego,
instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, instalacje
grzewcze na energię słoneczną, instalacje do zaopatrywania
w wodę, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje klimatyzacyjne
do użytku w rolnictwie, instalacje łazienkowe służące do dostarczania wody, instalacje do odzyskiwania ciepła z powietrza, urządzenia i instalacje do odprowadzania ścieków, aparatura i instalacje do zmiękczania wody, aparatura i instalacje
do zmiękczania wody, urządzenia i instalacje do zmiękczanie
wody, centralne instalacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], urządzenia i instalacje do zmiękczania wody,
instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, instalacje
do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, instalacje
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, instalacje sanitarne
i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, instalacje
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza. instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, nadzór nad działalnością gospodarczą, porady w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej,
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doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej,
nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, 37 naprawa urządzeń do klimatyzacji, regularne serwisowanie
urządzeń do klimatyzacji, modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków, naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji,
instalacja urządzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń
[clean room], udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją urządzeń do klimatyzacji, naprawa urządzeń
do wentylacji, regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, modernizacja instalacji do wentylacji budynków, naprawa
i konserwacja urządzeń do wentylacji, instalacja systemów
do wentylacji i usuwania kurzu, montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż urządzeń centralnego ogrzewania,
instalacja systemów ogrzewania słonecznego, regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, modernizacja instalacji
do ogrzewania budynków, montaż i konserwacja instalacji
ogrzewania słonecznego, instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, usługi doradcze związane
z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, instalacja
urządzeń do chłodzenia, konserwacja urządzeń domowych
do chłodzenia, regularne serwisowanie urządzeń do chłodzenia, naprawa i konserwacja urządzeń do chłodzenia, naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia.
482844
(220) 2018 02 27
FUNDACJA INICJATYW GOSPODARCZYCH,
ANALITYCZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH, Kraków
(540) #e biznes festiwal

(210)
(731)

(531) 24.17.25, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, udostępnianie filmów online
nie do pobrania.
(210) 482856
(220) 2018 02 27
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Botanical Care
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
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(210) 482857
(220) 2018 02 27
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Botanical story
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty
do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne,
perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki
do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.
(210) 482859
(220) 2018 02 27
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Botanical Way
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(210) 482861
(220) 2018 02 27
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Botanicca
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(210) 482863
(220) 2018 02 27
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Simple Botanic
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
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leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(210) 482870
(220) 2018 02 27
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) Emodin
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty
do pielęgnacji skóry atopowej i łojotokowej, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, kosmetyki do stosowania
na skórę, nawilżane chusteczki kosmetyczne, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, płynne kremy kosmetyczne, płyny do włosów i ciała, płyny pielęgnacyjne, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodoryzujących,
preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty myjące do użytku
osobistego, preparaty pod prysznic, 5 leki i wyroby medyczne do stosowania w chorobach skóry, leki i wyroby medyczne do stosowania w atopowym zapaleniu skóry, leki i wyroby medyczne do stosowania w łojotoku.
(210) 482874
(220) 2018 02 27
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) Seredin
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty
do pielęgnacji skóry atopowej i łojotokowej, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, kosmetyki do stosowania
na skórę, nawilżane chusteczki kosmetyczne, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, płynne kremy kosmetyczne, płyny do włosów i ciała, płyny pielęgnacyjne, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodoryzujących,
preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty myjące do użytku
osobistego, preparaty pod prysznic, 5 leki i wyroby medyczne do stosowania w chorobach skóry, leki i wyroby medyczne do stosowania w atopowym zapaleniu skóry, leki i wyroby medyczne do stosowania w łojotoku.
(210) 482882
(220) 2018 02 27
(731) MILANOWSKA KATARZYNA ANNA, Chełmno
(540) HaliBali

(531) 05.03.13, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 24 bielizna domowa, bielizna pościelowa, bielizna stołowa niepapierowa, bielizna stołowa tekstylna, bieżniki stołowe, kapy i narzuty na łóżka, obrusy na stół [niepapierowe], poszewki na poduszki, pościel, przykrycia na łóżka,
25 apaszki (chustki), bluzki, bluzy z kapturem, bokserki, czapki (nakrycia głowy), kostiumy kąpielowe, koszule, koszule
i koszulki z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, legginsy, majtki, piżamy, podkoszulki bez rękawów, pulowery, skarpetki,
spodnie, spódnice, stroje plażowe, sukienki, swetry, szale,
szaliki, t-shirty, wyprawki dziecięce (odzież), 35 usługi w zakresie: sprzedaży artykułów odzieżowych, modowych i pościelowych, prowadzenia sklepu z artykułami odzieżowymi
i pościelowymi, usługi reklamy i marketingu, prowadzenia
sprzedaży artykułów odzieżowych i pościelowych za pomocą sklepu internetowego.
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(210) 482893
(220) 2018 02 28
(731) KORZENIOWSKI MACIEJ GAMIT, Warszawa
(540) GAMIT

(531) 26.05.01, 26.05.08, 26.05.16, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, suplementy
diety zawierające lecytynę, preparaty z mikroelementami
dla ludzi i zwierząt, odżywcze suplementy diety, mineralne
suplementy diety, suplementy diety zawierające glukozę,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych.
(210) 482895
(220) 2018 02 28
(731) DURDA RAFAŁ TENDINA, Suchorzów
(540) tendina.pl

(531) 02.09.01, 09.05.02, 09.05.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów
i wyrobów tekstylnych za pośrednictwem stacjonarnych
punktów sprzedaży oraz sieci Internet, 40 usługi szycia,
w szczególności dekoracji do okien, takich jak firany, zasłony
i rolety.
482901
(220) 2018 02 28
AGO ESPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AGO Esports
(510), (511) 9 sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne przystosowane do użytku z komputerami, mianowicie
klawiatury komputerowe, joysticki, myszki komputerowe, podkładki pod mysz, monitory komputerowe, sprzęt
audio, słuchawki, torby i plecaki specjalnie przystosowane do przechowywania komputerów, oprogramowanie
komputerowe, okulary 3D, oprogramowanie użytkowe
do telefonów inteligentnych, kable do smartfonów, etui
na smartfony, paski do telefonów komórkowych, telefony
komórkowe, ładowarki do telefonów inteligentnych, sprzęt
komputerowy [hardware], komputery, oprogramowanie
gier komputerowych do pobrania, pliki graficzne do pobierania, oprogramowanie do gier do pobrania na telefony komórkowe, pliki muzyczne do pobierania, odtwarzacze płyt DVD, słuchawki do smartfonów, pióra świetlne
[ekranopisy] elektroniczne, okulary ochronne, słuchawki
[zakładane na głowę), komputery przenośne [notebooki],
drukarki komputerowe, podstawki do smartfonów, klawiatury do smartfonów, smartfony, tablety, komputery ubieralne [wearable computers], przenośne ładowarki, podzespoły baterii do smartfonów, bezprzewodowe słuchawki
do uszu, słuchawki do gier w wirtualnej rzeczywistości, nagrania wideo do pobrania, magnesy dekoracyjne, interfejsy do komputerów, skanery, gry komputerowe, gry wideo,
naklejki wizualne, 14 wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, zegarki i przyrządy zegarmistrzowskie,
16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli,
materiały do rysowania i materiały dla artystów, materiały
(210)
(731)
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szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw
sztucznych do owijania i pakowania, naklejki, 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizki, torby, plecaki, parasolki
i parasole, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zastawa stołowa, wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne, 24 tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy,
sprzęt do gier wideo oraz gier komputerowych, artykuły
gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, 30 żywność
gotowa, gotowe dania, przekąski, ziarna zbóż i inne ziarna,
chipsy, chipsy z ziaren, chipsy i tortilla, chipsy kukurydziane,
chipsy ryżowe, krakersy, precle, popcorn, paluszki, batony,
chrupki, kukurydza prażona, orzeszki i kukurydza prażona
polewane masą, sosy, dipy i salsy, przekąski na bazie ziaren
i przetworów zbożowych, wyroby cukiernicze i piekarnicze, słodycze, ciastka, ciasteczka, biskwity, 32 piwo, wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe i soki owocowe, napoje izotoniczne,
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
a mianowicie ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów
sponsorowanych, lokowanie produktów, promocja i zarządzanie profesjonalnym zespołem sportowym gier, gier
komputerowych, gier wideo, public relations, zarządzanie
biznesowe, usługi merchandisingu, doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców oprogramowania do gier, gier wideo i gier komputerowych,
sprzedaż detaliczna online obejmująca oprogramowanie
komputerowe, a mianowicie, oprogramowanie do gier,
gry wideo, gry komputerowe, programy do gier, narzędzia
oprogramowania komputerowego i powiązanych z nimi
towarów w postaci pendrivów, banków energii, materiałów
biurowych, zabawek, maskotek, breloczków, zawieszek,
ubrań, nakryć głowy, dystrybucja w zakresie oprogramowania komputerowego, a mianowicie, sprzedaż oprogramowania do gier, gier wideo, gier komputerowych, programów do gier i narzędzi oprogramowania komputerowego,
naklejek wizualnych, 38 hosting elektronicznego portalu
gier, gier komputerowych i gier wideo, agencje informacyjne, nadawanie bezprzewodowe, transmisja programów
telewizyjnych, nadawanie telewizji kablowej, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], informacja o telekomunikacji, zapewnianie
dostępu do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie
dostępu do baz danych, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, przydzielanie
kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie wiadomości, przesyłanie telegramów, transmisja
plików cyfrowych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania
wiadomości, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych
sieci komputerowych, wypożyczanie modemów, wynajem
sprzętu telekomunikacyjnego, wypożyczanie telefonów,
wypożyczanie faksów, transmisja programów radiowych,
usługi telekonferencyjne, usługi poczty głosowej, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej,
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łączność telegraficzna, usługi telefoniczne, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,
elektroniczne imprezy sportowe oraz gier, w tym komputerowych i wideo, turnieje i konkursy, edukacja, szkolenia,
produkcja filmów i seriali, udostępnianie filmów on-line,
usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, magazynów, czasopism, gazet w formie
papierowej i elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku
[portalu] w sieciach komputerowych, zapewniania dostępu do portali online w Internecie, leasing czasu dostępu
do gier online, wynajmowanie obiektów sportowych, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie gry komputerowej
dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, gry oferowane
w systemie on-line z sieci komputerowej, 42 analizy systemów komputerowych, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, opracowywanie projektów technicznych, usługi
inżynieryjne, instalacja oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu
komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, udostępnienie wyszukiwarek internetowych,
projektowanie systemów komputerowych, wynajmowanie
serwerów WWW, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
hosting stron internetowych, powielanie programów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, programowanie komputerów, projektowanie gier komputerowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi prowadzenia restauracji oraz barów,
usługi hoteli i moteli.
482905
(220) 2018 02 28
RYSOWIENIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) rysowienie
(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,
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
(210)
(731)

60

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

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 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, 41 szkolenia, organizowanie
szkoleń, szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne, szkolenia z prezentacji, szkolenia z zakresu reklamy, szkolenia z zakresu public relations, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, szkolenia z zakresu marketingu, szkolenia z zakresu
promocji firm.
482917
(220) 2018 02 28
DUDKO WŁODZIMIERZ WOMEB INŻ. WŁODZIMIERZ
DUDKO WYTWÓRNIA OKRĘTOWYCH MEBLI, Gdynia
(540) WOMEB
(510), (511) 20 meble okrętowe, meble domowe, meble
drewniane, komody, szafy, szafki, regały, stoły, ławy, stoliki,
meble sypialne, meble dla przemysłu stoczniowego, meble kuchenne, wyposażenie jachtów, meble wypoczynkowe, krzesła, fotele, meble tapicerowane, meble kuchenne,
35 sprzedaż mebli okrętowych i domowych, sprzedaż szaf,
mebli, regałów, stołów, ław, stolików, mebli sypialnianych
i kuchennych, sprzedaż mebli na statki i dla przemysłu
stoczniowego, sprzedaż sof, krzeseł, foteli, sprzedaż mebli
tapicerowanych.

(210)
(731)
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482922
(220) 2018 02 28
ONUFROWICZ JANUSZ ANDRZEJ ONUFER
CORPORATION, Warszawa
(540) Lepszy ZBEER
(210)
(731)

(531) 02.09.12, 16.03.13, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, 35 usługi prowadzenia sprzedaży piwa,
43 usługi gastronomiczne.
482938
(220) 2018 03 01
MAREX TECHNOLOGY M. SZYMAŃSKI
A. SZCZEPAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Drobin
(540) MAREX TECHNOLOGY
(210)
(731)

(531) 01.15.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny, części maszyn i urządzenia do poboru i rozprowadzania wody, dla przepompowni i oczyszczalni wód opadowych, ścieków bytowych i ścieków technologicznych, filtry jako części maszyn lub silników, pompy
do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, prasy jako
maszyny do celów przemysłowych, prasy filtracyjne, prasy
śrubowe i śrubowo talerzowe do odwadniania i zagęszczania osadów przemysłowych, separatory, rozdrabniarki odpadów, sita jako maszyny lub części maszyn, 11 oczyszczalnie
ścieków, przepompownie ścieków, urządzenia i instalacje
do neutralizacji, uzdatniania, oczyszczania ścieków i powietrza, urządzenia i instalacje do zaopatrzenia w wodę, instalacje wodociągowe, sanitarne i kanalizacyjne, biofiltry jako
urządzenia do oczyszczania powietrza, flotatory, filtry, filtry
ciśnieniowe, filtry taśmowe jako urządzenia do usuwania
zawiesin ze ścieków i odwadniania osadów, wirówki dekantacyjne, zbiornik osadu poflotacyjnego jako urządzenie zapobiegające zastygnięciu osadu, armatura zaporowa, czerpalna, zabezpieczająca i pomiarowa do urządzeń i instalacji
wodociągowych, sanitarnych, kanalizacyjnych, oczyszczania ścieków, 42 prace badawcze i rozwojowe w dziedzinie
nauk technicznych dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych, usługi w zakresie projektowania maszyn, urządzeń i instalacji dla oczyszczalni ścieków, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie projektowania
i budowy obiektów wodno-kanalizacyjnych i oczyszczalni
ścieków, badania i analizy techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie materiałów, kontrola jakości, wzornictwo
przemysłowe, doradztwo w zakresie ochrony środowiska.
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(210) 482947
(220) 2018 03 01
(731) BUCHTALARZ MARIUSZ, Bandrów Narodowy
(540) Bieszczadzkie Zioła
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(540) LEON jabłko gruszka kiwi BEZ KONSERWANTÓW
Hortex

(531)
(531)

05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 05.03.13, 05.03.16, 26.02.07,
26.02.15, 26.02.18, 26.02.24, 27.05.01
(510), (511) 30 zioła suszone, zioła konserwowane, przyprawy, miód, aromaty do żywności, słodycze, słodycze na bazie
ziół, sosy, dżemy i konfitury, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów, mianowicie: zioła suszone, zioła
konserwowane, przyprawy, miód, aromaty do żywności, słodycze, słodycze na bazie ziół, mrożone, sosy, dżemy i konfitury, kosmetyki, kosmetyki na bazie ziół, kosmetyki na miodu
i produktów pszczelich, olejki eteryczne, świece zapachowe,
świece woskowe, zioła lecznicze, suplementy diety, odżywki dla dzieci i niemowląt, odżywki dla sportowców i osób
o specjalnych potrzebach żywnościowych, nalewki do celów leczniczych, artykuły spożywcze, żywność bezglutenowa, świeże, mrożone, konserwowane, gotowane, pieczone
grzyby, warzywa i owoce, zioła świeże, świeże grzyby, owoce i warzywa, soki i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, napoje bezalkoholowe, książki i poradniki
dotyczące zdrowia, diety, zielarstwa i pszczelarstwa, książki
kucharskie, w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie
i kupowanie w sklepach, hurtowniach, stoiskach handlowych, w Internecie oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.
482952
(220) 2018 03 01
THAI EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Lily Nail Spa
(510), (511) 44 aromaterapia, salony fryzjerskie, implantacje
włosów, manicure i pedicure, masaż kosmetyczny, salony
piękności, usługi w zakresie korzystania z solariów i sauny,
usługi wizażu, usługi kuracji uzdrowiskowych.

(210)
(731)

(210)
(731)

482956
(220) 2018 03 01
HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

29.01.15, 27.05.01, 05.07.13, 05.07.15, 26.11.12, 01.03.01,
03.01.01, 03.01.24, 01.15.11
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty
do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe i owocowo-warzywne,
zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe,
owocowo-warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości
energetycznej, owocowe i owocowo-warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem
i/lub solami mineralnymi, sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy
do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania napojów,
esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
482957
(220) 2018 03 01
HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LEON jabłko truskawka rabarbar BEZ
KONSERWANTÓW Hortex

(210)
(731)
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(531)

01.03.01, 01.15.11, 03.01.01, 03.01.01, 03.01.20, 03.01.24,
05.07.13, 05.07.08, 05.11.99, 27.05.01, 29.01.15, 26.11.12
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty
do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe i owocowo-warzywne,
zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe,
owocowo-warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości
energetycznej, owocowe i owocowo-warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem
i/lub solami mineralnymi, sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy
do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania napojów,
esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
482968
(220) 2018 03 01
FOOD & FRIENDS MSHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) HAPPY TO SEE YOU
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe,
etykiety, torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych, druki do wypełniania, grafiki, ryciny, fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi w zakresie
reklamy, promocji, przekazywania informacji handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie materiałów reklamowych o restauracjach, organizowanie prezentacji, wystaw
handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie
o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie
informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych
poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przydzielanie
dostępu do baz danych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność poprzez sieć światłowodów, dostęp
do treści stron internetowych i portali, usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości
tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy terminali
komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów
komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu
aparatu przenośnego, 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie,
herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele
i motele, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie sal
na posiedzenia, mityngi, narady.
(210)
(731)

482997
(220) 2018 03 01
D.P.I. MALACHIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) MALACHIT
(210)
(731)

rzonych dotyczące nieruchomości, usługi developerskie
dotyczące organizacji etapów inwestycji w zakresie pozyskiwania nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych,
wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie
umów najmu, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni
biurowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem
Internetu nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego,
pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz
gruntów, 37 usługi budowlane, usługi remontowe, usługi
wyburzeniowe, budowa bloków mieszkalnych, budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków przeznaczonych
na zakwaterowanie wakacyjne, budowa części budynków,
budowa domów, budowa domów na zamówienie, budowa
nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości
przemysłowych, budowanie domów, budowanie nieruchomości, budownictwo, nadzór nad robotami budowlanymi,
remont nieruchomości, remontowanie budynków, renowacja budynków, stawianie fundamentów, stawianie ogrodzeń
zabezpieczających, usługi budowlane, usługi budowlane
i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków,
usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków,
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków,
usługi doradcze dotyczące remontów budynków, usługi
doradcze dotyczące renowacji budynków, usługi doradcze
dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi generalnych wykonawców budowlanych, usługi
informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi odnawiania budynków, usługi odnawiania mieszkań, usługi w zakresie remontów budynków; wznoszenie budynków i innych konstrukcji; wznoszenie budynków prefabrykowanych,
wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, zarządzanie projektami
budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków,
zarządzanie projektem budowy, działalność deweloperska,
42 usługi projektowania budynków, usługi projektowania
instalacji sanitarnych i elektrycznych, architektura krajobrazu,
projektowanie terenów zielonych, zieleńców i parków, usługi
polegające na projektowaniu wzornictwa przemysłowego,
usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowania wnętrz, badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne
w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary geodezyjne, pomiary
inwentaryzacyjne budowlane, usługi doradztwo w zakresie
ochrony środowiska, usługi opracowywania projektów technicznych związanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie planowania urbanistycznego.
482998
(220) 2018 03 01
D.P.I. MALACHIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Sami Swoi
(510), (511) 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami i wynajmu nieruchomości, usługi doradztwa
w sprawach finansowych, pozyskiwanie środków finanso(210)
(731)

(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami i wynajmu nieruchomości, usługi doradztwa
w sprawach finansowych, pozyskiwanie środków finansowych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powie-
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wych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych dotyczące nieruchomości, usługi developerskie
dotyczące organizacji etapów inwestycji w zakresie pozyskiwania nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych,
wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie
umów najmu, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni
biurowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem
Internetu nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego,
pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz
gruntów, 37 usługi budowlane, usługi remontowe, usługi
wyburzeniowe, budowa bloków mieszkalnych, budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków przeznaczonych
na zakwaterowanie wakacyjne, budowa części budynków,
budowa domów, budowa domów na zamówienie, budowa
nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości
przemysłowych, budowanie domów, budowanie nieruchomości, budownictwo, nadzór nad robotami budowlanymi,
remont nieruchomości, remontowanie budynków, renowacja budynków, stawianie fundamentów, stawianie ogrodzeń
zabezpieczających, usługi budowlane, usługi budowlane
i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków,
usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków,
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków,
usługi doradcze dotyczące remontów budynków, usługi
doradcze dotyczące renowacji budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze
w zakresie budowania, usługi doradztwa w zakresie budowy
budynków, usługi generalnych wykonawców budowlanych,
usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi
odnawiania budynków, usługi odnawiania mieszkań, usługi
w zakresie remontów budynków, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie budynków prefabrykowanych,
wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, zarządzanie projektami
budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków,
zarządzanie projektem budowy, działalność deweloperska,
42 usługi projektowania budynków, usługi projektowania
instalacji sanitarnych i elektrycznych, architektura krajobrazu,
projektowanie terenów zielonych, zieleńców i parków, usługi
polegające na projektowaniu wzornictwa przemysłowego,
usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowania wnętrz, badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne
w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary geodezyjne, pomiary
inwentaryzacyjne budowlane, usługi doradztwo w zakresie
ochrony środowiska, usługi opracowywania projektów technicznych związanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie planowania urbanistycznego.
(210) 483019
(220) 2018 03 02
(731) ZEMBRZUSKI RAFAŁ, Marki
(540) CAZARO
(510), (511) 30 kawa.
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483023
(220) 2018 03 02
PERFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEXCONCEPT
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań
(540) PERFO TEXCONCEPT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.04
(510), (511) 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.
483162
(220) 2018 03 06
BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dębica
(540) Bratex Alu Matt
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metali,
środki do hartowania metali, środki do utwardzania metali,
środki do konserwacji ceramiki, środki do konserwacji betonu, środki do konserwacji cegieł, środki do konserwacji cementu, preparaty do konserwacji gumy/kauczuku, preparaty
do konserwacji murów, preparaty do konserwacji pokryć dachowych, preparaty chemiczne do matowienia emalii, środki
do matowienia, preparaty do matowienia emalii lub szkła,
2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice
naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy,
dekoratorów, drukarzy i artystów, powłoki [farby], powłoki
do drewna [farby], powłoki do krycia dachów papą [farby],
powłoki do smołowania papy [farby], rozcieńczalniki do farb,
farby, farby płynne i proszkowe, farby do pokryć dachowych,
lakiery do pokryć dachowych, farby i lakiery do osprzętu
do pokryć dachowych, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w ceramice, farby zawierające
azbest, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów, preparaty zapobiegające matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne, smary
przeciwrdzewne, preparaty przeciwwilgociowe stosowane
w murarstwie, bejce do drewna, barwniki do drewna, oleje
do konserwacji drewna, preparaty do konserwacji drewna,
emalie [lakiery], emalie do malowania, minia, kit stolarski,
preparaty zabezpieczające do metali, metal w proszku dla
malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, spoiwa do farb,
szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], zagęszczacze do farb,
6 metale w formie sproszkowanej [metale sproszkowane],
metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich,
blacha, blachodachówka, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów, mianowicie: preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne do wytwarzania
farb, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metali, środki do hartowania metali, środki do utwardzania metali, środki do konserwacja ceramiki,
środki do konserwacji betonu, środki do konserwacji cegieł,
środki do konserwacji cementu, preparaty do konserwacji
gumy/kauczuku, preparaty do konserwacji murów, prepa(210)
(731)
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raty do konserwacji pokryć dachowych, preparaty chemiczne do matowienia emalii, środki do matowienia, preparaty
do matowienia emalii lub szkła, farby, pokosty, lakiery, środki
zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki,
zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
powłoki [farby], powłoki do drewna [farby], powłoki do krycia dachów papą [farby], powłoki do smołowania papy [farby], rozcieńczalniki do farb, farby, farby płynne i proszkowe,
farby do pokryć dachowych, lakiery do pokryć dachowych,
farby i lakiery do osprzętu do pokryć dachowych, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby
przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w ceramice,
farby zawierające azbest, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów,
preparaty zapobiegające matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne, smary przeciwrdzewne, preparaty przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie, bejce do drewna, barwniki
do drewna, oleje do konserwacji drewna, preparaty do konserwacji drewna, emalie [lakiery], emalie do malowania, minia, kit stolarski, preparaty zabezpieczające do metali, metal
w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
spoiwa do farb, szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], zagęszczacze do farb, metale w formie sproszkowanej [metale
sproszkowane], metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha, blachodachówka, preparaty do usuwania farb, środki do usuwania lakierów, oleje przemysłowe
i tłuszcze,,smary, oleje do farb, oleje do konserwacji murów,
rozpylacze do farb, materiały izolacyjne, farby izolacyjne, lakier izolacyjny, powłoki [materiały budowlane], niemetalowe
pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki
niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz
drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych
towarów.
483163
(220) 2018 03 06
BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dębica
(540) Bratex Standard Gloss
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metali,
środki do hartowania metali, środki do utwardzania metali,
środki do konserwacji ceramiki, środki do konserwacji betonu, środki do konserwacji cegieł, środki do konserwacji cementu, preparaty do konserwacji gumy/kauczuku, preparaty
do konserwacji murów, preparaty do konserwacji pokryć dachowych, preparaty chemiczne do matowienia emalii, środki
do matowienia, preparaty do matowienia emalii lub szkła,
2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice
naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy,
dekoratorów, drukarzy i artystów, powłoki [farby], powłoki
do drewna [farby], powłoki do krycia dachów papą [farby],
powłoki do smołowania papy [farby], rozcieńczalniki do farb,
farby, farby płynne i proszkowe, farby do pokryć dachowych,
lakiery do pokryć dachowych, farby i lakiery do osprzętu
do pokryć dachowych, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w ceramice, farby zawierające
azbest, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów, preparaty zapobiegające matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne, smary
przeciwrdzewne, preparaty przeciwwilgociowe stosowane
w murarstwie, bejce do drewna, barwniki do drewna, oleje
(210)
(731)
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do konserwacji drewna, preparaty do konserwacji drewna,
emalie [lakiery], emalie do malowania, minia, kit stolarski,
preparaty zabezpieczające do metali, metal w proszku dla
malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, spoiwa do farb,
szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], zagęszczacze do farb,
6 metale w formie sproszkowanej [metale sproszkowane],
metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich,
blacha, blachodachówka, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów, mianowicie: preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne do wytwarzania
farb, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metali, środki do hartowania metali, środki do utwardzania metali, środki do konserwacji ceramiki,
środki do konserwacji betonu, środki do konserwacji cegieł,
środki do konserwacji cementu, preparaty do konserwacji
gumy/kauczuku, preparaty do konserwacji murów, preparaty do konserwacji pokryć dachowych, preparaty chemiczne do matowienia emalii, środki do matowienia, preparaty
do matowienia emalii lub szkła, farby, pokosty, lakiery, środki
zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki,
zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
powłoki [farby], powłoki do drewna [farby], powłoki do krycia dachów papą [farby], powłoki do smołowania papy [farby], rozcieńczalniki do farb, farby, farby płynne i proszkowe,
farby do pokryć dachowych, lakiery do pokryć dachowych,
farby i lakiery do osprzętu do pokryć dachowych, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby
przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w ceramice,
farby zawierające azbest, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów,
preparaty zapobiegające matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne, smary przeciwrdzewne, preparaty przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie, bejce do drewna, barwniki
do drewna, oleje do konserwacji drewna, preparaty do konserwacji drewna, emalie [lakiery], emalie do malowania, minia, kit stolarski, preparaty zabezpieczające do metali, metal
w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
spoiwa do farb, szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], zagęszczacze do farb, metale w formie sproszkowanej [metale
sproszkowane], metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha, blachodachówka, preparaty do usuwania farb, środki do usuwania lakierów, oleje przemysłowe
i tłuszcze, smary, oleje do farb, oleje do konserwacji murów,
rozpylacze do farb, materiały izolacyjne, farby izolacyjne, lakier izolacyjny, powłoki [materiały budowlane], niemetalowe
pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki
niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz
drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych
towarów.
483165
(220) 2018 03 06
BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dębica
(540) Bratex Alu Gloss
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metali,
środki do hartowania metali, środki do utwardzania metali,
środki do konserwacja ceramiki, środki do konserwacji betonu, środki do konserwacji cegieł, środki do konserwacji cementu, preparaty do konserwacji gumy/kauczuku, preparaty
do konserwacji murów, preparaty do konserwacji pokryć da(210)
(731)
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chowych, preparaty chemiczne do matowienia emalii, środki
do matowienia, preparaty do matowienia emalii lub szkła,
2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice
naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy,
dekoratorów, drukarzy i artystów, powłoki [farby], powłoki
do drewna [farby], powłoki do krycia dachów papą [farby],
powłoki do smołowania papy [farby], rozcieńczalniki do farb,
farby, farby płynne i proszkowe, farby do pokryć dachowych,
lakiery do pokryć dachowych, farby i lakiery do osprzętu
do pokryć dachowych, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w ceramice, farby zawierające
azbest, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów, preparaty zapobiegające matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne, smary
przeciwrdzewne, preparaty przeciwwilgociowe stosowane
w murarstwie, bejce do drewna, barwniki do drewna, oleje
do konserwacji drewna, preparaty do konserwacji drewna,
emalie [lakiery], emalie do malowania, minia, kit stolarski,
preparaty zabezpieczające do metali, metal w proszku dla
malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, spoiwa do farb,
szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], zagęszczacze do farb,
6 metale w formie sproszkowanej [metale sproszkowane],
metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich,
blacha, blachodachówka, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów, mianowicie: preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne do wytwarzania
farb, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metali, środki do hartowania metali, środki do utwardzania metali, środki do konserwacja ceramiki,
środki do konserwacji betonu, środki do konserwacji cegieł,
środki do konserwacji cementu, preparaty do konserwacji
gumy/kauczuku, preparaty do konserwacji murów, preparaty do konserwacji pokryć dachowych, preparaty chemiczne do matowienia emalii, środki do matowienia, preparaty
do matowienia emalii lub szkła, farby, pokosty, lakiery, środki
zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki,
zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
powłoki [farby], powłoki do drewna [farby], powłoki do krycia dachów papą [farby], powłoki do smołowania papy [farby], rozcieńczalniki do farb, farby, farby płynne i proszkowe,
farby do pokryć dachowych, lakiery do pokryć dachowych,
farby i lakiery do osprzętu do pokryć dachowych, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby
przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w ceramice,
farby zawierające azbest, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów,
preparaty zapobiegające matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne, smary przeciwrdzewne, preparaty przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie, bejce do drewna, barwniki
do drewna, oleje do konserwacji drewna, preparaty do konserwacji drewna, emalie [lakiery], emalie do malowania, minia, kit stolarski, preparaty zabezpieczające do metali, metal
w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
spoiwa do farb, szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], zagęszczacze do farb, metale w formie sproszkowanej [metale
sproszkowane], metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha, blachodachówka, preparaty do usuwania farb, środki do usuwania lakierów, oleje przemysłowe
i tłuszcze, smary, oleje do farb, oleje do konserwacji murów,
rozpylacze do farb, materiały izolacyjne, farby izolacyjne, lakier izolacyjny, powłoki [materiały budowlane], niemetalowe
pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki
niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne ogląda-
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nie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz
drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych
towarów.
483166
(220) 2018 03 06
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
LEGIONOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legionowo
(540) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo”
Sp. z o.o.
(510), (511) 4 energia elektryczna, 39 dystrybucja energii.
(210)
(731)

483167
(220) 2018 03 06
BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dębica
(540) Bratex Crystal Matt
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metali,
środki do hartowania metali, środki do utwardzania metali,
środki do konserwacja ceramiki, środki do konserwacji betonu, środki do konserwacji cegieł, środki do konserwacji cementu, preparaty do konserwacji gumy/kauczuku, preparaty
do konserwacji murów, preparaty do konserwacji pokryć dachowych, preparaty chemiczne do matowienia emalii, środki
do matowienia, preparaty do matowienia emalii lub szkła,
2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice
naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy,
dekoratorów, drukarzy i artystów, powłoki [farby], powłoki
do drewna [farby], powłoki do krycia dachów papą [farby],
powłoki do smołowania papy [farby], rozcieńczalniki do farb,
farby, farby płynne i proszkowe, farby do pokryć dachowych,
lakiery do pokryć dachowych, farby i lakiery do osprzętu
do pokryć dachowych, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w ceramice, farby zawierające
azbest, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów, preparaty zapobiegające matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne, smary
przeciwrdzewne, preparaty przeciwwilgociowe stosowane
w murarstwie, bejce do drewna, barwniki do drewna, oleje
do konserwacji drewna, preparaty do konserwacji drewna,
emalie [lakiery], emalie do malowania, minia, kit stolarski,
preparaty zabezpieczające do metali, metal w proszku dla
malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, spoiwa do farb,
szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], zagęszczacze do farb,
6 metale w formie sproszkowanej [metale sproszkowane],
metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich,
blacha, blachodachówka, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów, mianowicie: preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne do wytwarzania
farb, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metali, środki do hartowania metali, środki do utwardzania metali, środki do konserwacja ceramiki,
środki do konserwacji betonu, środki do konserwacji cegieł,
środki do konserwacji cementu, preparaty do konserwacji
gumy/kauczuku, preparaty do konserwacji murów, preparaty do konserwacji pokryć dachowych, preparaty chemiczne do matowienia emalii, środki do matowienia, preparaty
do matowienia emalii lub szkła, farby, pokosty, lakiery, środki
zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki,
zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
(210)
(731)
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powłoki [farby], powłoki do drewna [farby], powłoki do krycia dachów papą [farby], powłoki do smołowania papy [farby], rozcieńczalniki do farb, farby, farby płynne i proszkowe,
farby do pokryć dachowych, lakiery do pokryć dachowych,
farby i lakiery do osprzętu do pokryć dachowych, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby
przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w ceramice,
farby zawierające azbest, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów,
preparaty zapobiegające matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne, smary przeciwrdzewne, preparaty przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie, bejce do drewna, barwniki
do drewna, oleje do konserwacji drewna, preparaty do konserwacji drewna, emalie [lakiery], emalie do malowania, minia, kit stolarski, preparaty zabezpieczające do metali, metal
w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
spoiwa do farb, szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], zagęszczacze do farb, metale w formie sproszkowanej [metale
sproszkowane], metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha, blachodachówka, preparaty do usuwania farb, środki do usuwania lakierów, oleje przemysłowe
i tłuszcze, smary, oleje do farb, oleje do konserwacji murów,
rozpylacze do farb, materiały izolacyjne, farby izolacyjne, lakier izolacyjny, powłoki [materiały budowlane], niemetalowe
pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki
niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz
drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych
towarów.
483174
(220) 2018 03 06
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) G

(210)
(731)
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gumy do żucia, galaretki, galaretki nadziewane, ciasta, ciastka, ciasteczka, lody, bakalie w czekoladzie, orzechy i owoce
suszone w czekoladzie.
483183
(220) 2018 03 07
AIR-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legionowo
(540) RWUK
(510), (511) 10 urządzenia do ćwiczeń, w szczególności
dla pacjentów ze schorzeniami neurodegeneracyjnymi,
urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych,
urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych,
odzież rehabilitacyjna, kombinezony rehabilitacyjne.

(210)
(731)

(210) 483188
(220) 2018 03 07
(731) RATANOW ANNA KOSMED, Łódź
(540) YU YU

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież gotowa.
(210) 483193
(220) 2018 03 07
(731) ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Sheva, IL
(540) PHOENIX
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy
i herbicydy.
(210) 483194
(220) 2018 03 06
(731) PISAREK ŁUKASZ GRUPA LP, Rzeszów
(540) DECOBEL
(510), (511) 40 barwienie, barwienie szyb poprzez pokrywanie ich powierzchni, barwienie tafli szklanych poprzez
obróbkę powierzchni, druk sitowy, drukowanie szablonów,
kopiowanie zdjęć, usługi drukowania, usługi malowania
szkła, usługi szlifierstwa optycznego, informacje o obróbce
materiałów, szlifowanie szkła optycznego.

(531) 25.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(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,

(210) 483197
(220) 2018 03 06
(731) PŁOSKI PAWEŁ ELMO - GRUPA, Warszawa
(540) Vibroaction
(510), (511) 28 artykuły gimnastyczne, sportowe, przyrządy
i urządzenia treningowe do ćwiczeń, artykuły gimnastyczne,
sportowe, przyrządy i urządzenia treningowe do stymulacji
mięśni.
483199
(220) 2018 03 06
EXTRADACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szczecin
(540) Viking RYNNY
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 6 rynny metalowe, 19 rynny niemetalowe.
(210) 483200
(220) 2018 03 06
(731) GARYCKI MIROSŁAW, Zakrzów
(540) Manicure Systems

(531) 26.13.25, 27.05.01, 26.13.01
(510), (511) 11 urządzenia do filtrowania pyłków, urządzenia
do oczyszczania powietrza, filtry do oczyszczania powietrza,
filtry powietrza [części maszyn lub instalacji do oczyszczania powietrza], wentylatory elektryczne, wentylatory wyciągowe, wentylatory ssące, 20 meble, meble wielofunkcyjne,
35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz za pośrednictwem Internetu mebli, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz za pośrednictwem Internetu urządzeń do oczyszczania powietrza, urządzeń do filtrowania pyłków oraz
wentylatorów elektrycznych, pomoc w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, administrowanie sprzedażą, analiza cen,
przygotowanie prezentacji do celów handlowych, przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej,
administrowanie dotyczące marketingu, badania dotyczące
działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, dostarczanie informacji marketingowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, oferowanie próbek produktów,
promocja sprzedaży, promowanie działalności gospodarczej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, reklama i usługi reklamowe, marketing, sponsoring promocyjny, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, usługi składania zamówień
hurtowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
administrowanie dotyczące marketingu, badania dotyczące
działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej.
483201
(220) 2018 03 06
DAJAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Krzeszowice
(540) LoveAir

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: maski ochronne przed zanieczyszczeniem
do ochrony układu oddechowego, oczyszczacze powietrza,
domowe oczyszczacze powietrza, elektryczne oczyszczacze
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powietrza, osuszacze powietrza, osuszacze do zastosowania
w gospodarstwie domowym, klimatyzatory, elektryczne klimatyzatory, klimatyzatory pokojowe, przenośne klimatyzatory, filtry do oczyszczaczy powietrza, nawilżacze powietrza,
aparatura do suszenia powietrzem, dmuchawy gorącego
powietrza.
(210) 483202
(220) 2018 03 06
(731) KOBUS DOMINIK INFAIR, Warszawa
(540) INFAIR
(510), (511) 42 analizy chemiczne, analizy systemów komputerowych, analizy wody, audyt energetyczny, badania biologiczne, badania chemiczne, badania techniczne, badania
w dziedzinie fizyki, badania w zakresie ochrony środowiska
naturalnego, chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności energii,
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony
internetowej, instalacja oprogramowania komputerowego, kalibrowanie [pomiary], konserwacja oprogramowania
komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, miernictwo [pomiary], monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, opracowywanie
oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania,
opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo
- rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
prognozy meteorologiczne, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, projektowanie
urbanistyczne, przechowywanie danych elektronicznych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, usługi
chemiczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi inżynieryjne, usługi kartograficzne, usługi
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi
świadczone przez laboratoria naukowe.
(210) 483203
(220) 2018 03 06
(731) ZIELIŃSKI PAWEŁ KRZYSZTOF TRICAMP, Kraków
(540)

(531) 14.03.20, 14.03.13
(510), (511) 41 organizacja imprez sportowych „Integrowanie Przez Wspinanie”.
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(210) 483205
(220) 2018 03 07
(731) ROSIAK KOSMA, Gliwice
(540) climbed

Nr ZT17/2018

(540) Bella Fiore Italian design

(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 20 łóżka drewniane.
(210) 483206
(220) 2018 03 07
(731) DOMAŃSKI ŁUKASZ, Brzeziny
(540) Od Słonka

(531) 01.03.13, 01.03.17, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 6 rolety ze stali, rolety zewnętrzne metalowe,
rolety okienne zewnętrzne metalowe, rolety zwijane [zewnętrzne] z metalu, poziome rolety weneckie [zewnętrzne],
z metalu, metalowe żaluzje zwijane, metalowe żaluzje architektoniczne, żaluzje pionowe z metalu [zewnętrzne], metalowe żaluzje przeciwsłoneczne do budynków, moskitiery
metalowe, markizy metalowe, pergole z metalu, 19 niemetalowe rolety antywłamaniowe, rolety [zewnętrzne] z tworzyw sztucznych, niemetalowe rolety zewnętrzne do okien,
rolety do użytku zewnętrznego [niemetalowe i nietekstylne], drewniane rolety zwijane do użytku zewnętrznego,
niemetalowe żaluzje zewnętrzne, żaluzje antywłamaniowe
z materiałów niemetalowych, żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i nietekstylne, moskitiery niemetalowe, niemetalowe moskitiery na drzwi, niemetalowe moskitiery do okien,
profile panelowe z materiałów niemetalowych, pergole
niemetalowe, 20 rolety termoizolacyjne, rolety okienne,
rolety bambusowe, rolety wewnętrzne na okna, rolety wewnętrzne okienne, rolety zaciemniające [wewnętrzne], rolety
listewkowe zaciemniające [wewnętrzne], rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety z plecionek drewnianych [meble],
rolety wewnętrzne z polichlorku winylu, żaluzje drewniane,
żaluzje wewnętrzne, żaluzje weneckie, żaluzje pionowe [wewnętrzne], żaluzje wewnętrzne listwowe, wewnętrzne żaluzje poziome o listewkach nastawnych [żaluzje weneckie],
metalowe wewnętrzne żaluzje okienne, wewnętrzne żaluzje
okienne o poziomych lamelach, wewnętrzne żaluzje z listewek do ochrony przed światłem, zasłony bambusowe, zasłony z koralików, żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon
i zasłony do wnętrz, niemetalowe karnisze, metalowe karnisze, karnisze do zasłon, karnisze do firanek, karnisze (drążki)
do firan i zasłon, 22 daszki (markizy), markizy plastikowe,
markizy z materiałów syntetycznych, markizy zewnętrzne
tarasowe, 24 plisowane żaluzje przeciwsłoneczne, moskitiery, moskitiery zaprawiane insektycydami, zasłony, zasłony
plisowane, zasłony okienne, zasłony z tworzyw sztucznych,
gotowe zasłony z tworzyw sztucznych, 37 montaż i serwis
systemów osłonowych takich jak: rolety, żaluzje, moskitiery,
markizy, daszki, płyt ściennych.
(210)
(731)

483213
(220) 2018 03 07
TRAGAR TRĄBKA SPÓŁKA JAWNA, Zebrzydowice

(531) 09.01.10, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 21 brytfanny, cukiernice, czajniczki do herbaty,
dzbanki, dzbanki kuchenne, dzbanki na śmietankę, dzbanki na mleko, dzbanki do kawy, dzbanki na syropy, dzbanki
do kawy nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, podstawki pod czajniczki z herbatą, figurki
z porcelany i ceramiki, filiżanki, filiżanki do kawy, filiżanki
do herbaty, kieliszki do jajek, klosze do przykrywania masła,
klosze do przykrywania sera, kubki, kubki ceramiczne, kubki porcelanowe, kubki do kawy, kubki z chińskiej porcelany,
maselniczki, miseczki, moździerze do użytku kuchennego,
naczynia ceramiczne, naczynia do zapiekania, naczynia kuchenne ceramiczne, naczynia do opiekania, naczynia do pieczenia, naczynia na suflety, naczynia obiadowe z porcelany,
naczynia do serwowania potraw, ozdoby z porcelany, patery,
pieprzniczki, podstawki stołowe pod naczynia, podkładki
porcelanowe pod naczynia, pojemniki do użytku domowego i kuchennego, pojemniki kuchenne, pojemniki na olej,
ocet, sól i pieprz, pojemniki na wykałaczki, porcelana, półmiski [tace], półmiski do jarzyn, pucharki na owoce, pudełka
z ceramiki, pudełka z porcelany, pudełka na herbatę, pudełka
na słodycze, pudełka na ciastka, pudełka obiadowe, pudełka
szklane, ręczne młynki do kawy, salaterki, serwetniki, serwisy
[zastawy stołowe], serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], sitka do herbaty, sitka do zaparzania herbaty, skarbonki, słoiki na ciastka, solniczki, spodeczki, statuetki
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, świeczniki, talerze, talerze deserowe, talerze dekoracyjne, talerze na przystawki, wazony, wazy do zup, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby garncarskie, zastawa stołowa,
zestawy do przypraw.
483214
(220) 2018 03 07
CT-CARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CT CARD
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 1 produkty chemiczne dla przemysłu, mieszaniny oraz żywice poliuretanowe, epoksydowe i silikonowe,
rozpuszczalniki lakierów, żywice nasączające i impregnujące,
poliuretanowe, epoksydowe i silikonowe mieszaniny i żywice odlewnicze, preparaty chemiczne do uzdatniania wody,
środki do zmiękczania wody, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty do uzdatniania wody, preparaty
do biologicznego oczyszczania wody, bakterie do uzdatniania wody, mikroorganizmy do użytku w uzdatnianiu wody,
preparaty zawierające bakterie do oczyszczania wody, 2 lakiery, lakiery do impregnacji przewodów elektrycznych,
rozcieńczalniki lakierów, 17 materiały elektroizolacyjne, materiały uszczelniające, rękawy (koszulki) izolacyjne z włókien
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szklanych, tuby izolacyjne z żywic epoksydowych, lakiery
elektroizolacyjne, 37 usługi czyszczenia urządzeń, w szczególności czyszczenie szaf elektrycznych, czyszczenie urządzeń elektrycznych, czyszczenie uzwojeń silników, prądnic,
generatorów, czyszczenie mazutu i instalacji mazutowych,
czyszczenie wymienników ciepła, czyszczenie instalacji
CO, czyszczenie kotłów, czyszczenie zbiorników, czyszczenie chłodnic, konserwacja i naprawa urządzeń do oczyszczania wody, konserwacja i naprawa do kontroli poziomu
zanieczyszczenia wody, usługi malowania i lakierowania,
w szczególności lakierowanie silników, generatorów, prądnic, usługi zabezpieczania przed korozją, nakładanie pokryć
powierzchniowych, nakładanie powłok ochronnych, pokrywanie powierzchni plastycznymi materiałami wypełniającymi odpornymi na ścieranie, ciśnieniowe nakładanie ceramicznych powłok zabezpieczających, 40 usługi uzdatniania
i oczyszczania wody, demineralizowanie wody, regeneracja
wody, kontrola zanieczyszczeń wody, udzielanie informacji
dotyczących usług uzdatniania wody, nakładanie powłok
odpornych na zużycie na elementy techniczne, nakładanie
ochronnych powłok powierzchniowych na maszyny i narzędzia, nakładanie powłok odpornych na zużycie na metale
i tworzywa sztuczne, pokrywanie powłoką galwaniczną, antykorozyjna obróbka części metalowych, galwanizacja.
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czyszczenie wymienników ciepła, czyszczenie instalacji
CO, czyszczenie kotłów, czyszczenie zbiorników, czyszczenie chłodnic, konserwacja i naprawa urządzeń do oczyszczania wody, konserwacja i naprawa do kontroli poziomu
zanieczyszczenia wody, usługi malowania i lakierowania,
w szczególności lakierowanie silników, generatorów, prądnic, usługi zabezpieczania przed korozją, nakładanie pokryć
powierzchniowych, nakładanie powłok ochronnych, pokrywanie powierzchni plastycznymi materiałami wypełniającymi odpornymi na ścieranie, ciśnieniowe nakładanie ceramicznych powłok zabezpieczających, 40 usługi uzdatniania
i oczyszczania wody, demineralizowanie wody, regeneracja
wody, kontrola zanieczyszczeń wody, udzielanie informacji
dotyczących usług uzdatniania wody, nakładanie powłok
odpornych na zużycie na elementy techniczne, nakładanie
ochronnych powłok powierzchniowych na maszyny i narzędzia, nakładanie powłok odpornych na zużycie na metale
i tworzywa sztuczne, pokrywanie powłoką galwaniczną, antykorozyjna obróbka części metalowych, galwanizacja.
483226
(220) 2018 03 06
MEHLICH ŁUKASZ, OCHMAN PIOTR MEHLICH
& OCHMAN SPÓŁKA CYWILNA, Chorzów
(540) FABRYKA ZAPACHU
(210)
(731)

483215
(220) 2018 03 07
DEKSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) TAXO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi z zakresu księgowości i rachunkowości.
483219
(220) 2018 03 07
CT-CARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CT CARD łączy nas chemia
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.11
(510), (511) 1 produkty chemiczne dla przemysłu, mieszaniny oraz żywice poliuretanowe, epoksydowe i silikonowe,
rozpuszczalniki lakierów, żywice nasączające i impregnujące,
poliuretanowe, epoksydowe i silikonowe mieszaniny i żywice odlewnicze, preparaty chemiczne do uzdatniania wody,
środki do zmiękczania wody, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty do uzdatniania wody, preparaty
do biologicznego oczyszczania wody, bakterie do uzdatniania wody, mikroorganizmy do użytku w uzdatnianiu wody,
preparaty zawierające bakterie do oczyszczania wody, 2 lakiery, lakiery do impregnacji przewodów elektrycznych,
rozcieńczalniki lakierów, 17 materiały elektroizolacyjne, materiały uszczelniające, rękawy (koszulki) izolacyjne z włókien
szklanych, tuby izolacyjne z żywic epoksydowych, lakiery
elektroizolacyjne, 37 usługi czyszczenia urządzeń, w szczególności czyszczenie szaf elektrycznych, czyszczenie urządzeń elektrycznych, czyszczenie uzwojeń silników, prądnic,
generatorów, czyszczenie mazutu i instalacji mazutowych,

(531) 19.07.16, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 3 środki perfumeryjne i zapachowe, perfumy,
35 usługi prowadzenia punktu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży wysyłkowej środków perfumeryjnych i zapachowych, perfum damskich, perfum męskich, perfum dla
domu perfum dla samochodu, akcesoriów perfumeryjnych.
483231
(220) 2018 03 08
GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Niedźwiady
(540) laufhund
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, napoje alkoholowe gorzkie, napoje alkoholowe zawierające ekstrakty ziołowe, napoje alkoholowe zawierające ekstrakty owocowe, napoje alkoholowe zawierające wyciągi korzenne, ekstrakty alkoholowe,
likiery, gorzkie nalewki.
(210)
(731)

(210) 483232
(220) 2018 03 08
(731) PĘKACKA BARBARA, Warka
(540) Barbara Pękacka F.U.H.

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.11.01
(510), (511) 18 torby i torebki, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych.
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483236
(220) 2018 03 08
O GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warka
(540) O GROUP
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 18 torby i torebki, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych.
483243
(220) 2018 03 08
NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Colmeric
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów medycznych, preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, preparaty witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne, napoje
do celów leczniczych, zioła lecznicze.
(210)
(731)

(210) 483260
(220) 2018 03 08
(731) KĘPSKI DANIEL DK GROUP POLAND, Zduńska Wola
(540) Daniel Kepsky - Underwear for men
(510), (511) 25 bielizna męska.
(210) 483263
(220) 2018 03 08
(731) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(540) PIOTRKOWSKIE PILS

Nr ZT17/2018

(531) 07.01.08, 05.01.08, 27.05.01, 05.11.15, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
483265
(220) 2018 03 08
MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU,
Nowy Sącz
(540) Miasteczko Galicyjskie
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i edukacyjna.
(210)
(731)

483267
(220) 2018 03 08
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) 4MOVE isotonic drink ICEK2

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.17, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje izotoniczne.
483268
(220) 2018 03 08
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA,
Włoszczowa
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936
(210)
(731)

(531)

(531) 07.01.08, 05.01.08, 27.05.01, 29.01.15, 05.07.02, 26.13.25
(510), (511) 32 piwo.
(210) 483264
(220) 2018 03 08
(731) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(540) PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.01.02, 26.01.18,
29.01.13
(510), (511) 29 produkty mleczne, mleko, mleko w proszku,
mleko zagęszczone, mleko zsiadłe, serwatka, napoje mleczne, koktajle mleczne, maślanka, kefir, jogurty, jogurty smakowe, jogurty pitne, masło, tłuszcze jadalne na bazie masła,
tłuszcze jadalne z dodatkiem masła, produkty serowarskie,
sery białe, sery śmietankowe, sery twarogowe, sery miękkie,
sery topione, serki mascarpone, dipy serowe, sery z przyprawami, serki z dodatkami w postaci zbóż, ziaren, orzechów,
owoców, serki ziarniste, twarogi, sery z mleka koziego lub
owczego, sery mieszane, sery o niskiej zawartości tłuszczu,
sery tarte, sery wędzone, sery przetworzone, desery na bazie sera, desery mleczne, desery jogurtowe, sery twarde, sery
dojrzewające, miękkie dojrzałe sery, sery topione, sery z przyprawami, sery z mleka koziego lub owczego, sery mieszane,
sery o niskiej zawartości tłuszczu, sery wędzone, substytuty
serów, sery pleśniowe, śmietana, śmietanka, śmietana kremówka, śmietanka do kawy, zabielacze do kawy na bazie
mleka.
(210) 483269
(220) 2018 03 08
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) Clindanea

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 5 antybiotyki, antybiotyki w postaci tabletek
powlekanych.

Nr ZT17/2018
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(210) 483279
(220) 2018 03 09
(731) ZOO FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) CatSi
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(540) MAGRINA

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 20 meble tapicerowane.

(531)

03.01.06, 03.01.16, 03.06.25, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.10,
27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, środki czyszczące i myjące dla zwierząt, 20 kojce, legowiska, budy, klatki dla zwierząt, 28 zabawki dla zwierząt, drabiny i huśtawki dla zwierząt,
31 karmy i pasze dla zwierząt, napoje dla zwierząt, ściółka dla
zwierząt, żwirek dla zwierząt, substancje odżywcze, odżywki
dla zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt domowych,
piasek aromatyczny dla zwierząt domowych.
483294
(220) 2018 03 09
VICI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VICIPLUS+
(510), (511) 29 bita śmietana, chipsy owocowe, chipsy
ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, dżemy,
groszek konserwowy, grzyby konserwowane, jagody, konserwowane, jogurt, kefir [napój mleczny], koktajle mleczne,
konserwowane warzywa, korniszony, kwaśna śmietana, liofilizowane warzywa, margaryna, marmolada, masło, mleko,
mrożone owoce, oliwki konserwowane, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone,
owoce konserwowane, owoce w puszkach, pasty na bazie
orzechów, pikle, produkty serowarskie, przecier jabłkowy,
przecier pomidorowy, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, rodzynki, sałatki owocowe, sałatki warzywne,
soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza,
sok pomidorowy do gotowania, śmietana [produkty mleczarskie], warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa
w puszkach, zsiadłe mleko, 32 cydr bezalkoholowy, drinki
na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku
kawy, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje orzeźwiające, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary,
bezalkoholowe, piwo, sok pomidorowy jako napój, soki, soki
warzywne [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów,
woda [napoje], woda gazowana, woda mineralna [napoje],
woda sodowa, woda stołowa.
(210)
(731)

483306
(220) 2018 03 09
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) KORTINA
(210)
(731)

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 20 meble tapicerowane.
483307
(220) 2018 03 09
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) TOLIA

(210)
(731)

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 20 meble tapicerowane.
483308
(220) 2018 03 09
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) PRIMARO
(210)
(731)

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 21 akcesoria kuchenne silikonowe.
(210) 483333
(220) 2018 03 09
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ŁOMŻA BROWAR ŁOMŻA

483303
(220) 2018 03 09
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) FIORINA

(210)
(731)

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 18 chlebaki.
(210)
(731)

483305
(220) 2018 03 09
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz

(531)

01.15.15, 03.04.07, 03.04.22, 03.04.24, 19.07.01, 19.07.09,
19.07.23, 19.08.02, 24.03.01, 24.03.07, 24.03.13, 24.03.18,
25.01.15, 25.01.17, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18,
26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.
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(210) 483336
(220) 2018 03 09
(731) SZYMCZAK MAGDA INNOWAVE, Chyby
(540) INNBIO piękny ogród bez chemii
(510), (511) 1 nawozy, nawozy naturalne, nawozy mieszane, nawozy złożone, nawozy organiczne, nawozy biologiczne, nieorganiczne nawozy, środki ochrony roślin
przeciw patogenom, środki chemiczne do ochrony roślin
[inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], nawozy i użyźniacze, nawozy dla rolnictwa,
nawozy do gleby, środki do nawożenia ogrodu [nawozy],
preparaty do nawożenia, dodatki glebowe [nawożenie],
nawozy do użyźniania gleby, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania
gleby, produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym,
tworzywa sztuczne w stanie surowym, środki do gaszenia
ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu,
5 biocydy, biopestycydy rolnicze, herbicydy biologiczne,
insektycydy, naturalne biocydy, preparaty do fumigacji
gleby, preparaty do kontroli insektów, preparaty do niszczenia robactwa, preparaty do niszczenia szkodników,
preparaty grzybobójcze, środki do tępienia szkodników,
środki owadobójcze, środki przeciw pasożytom, produkty
farmaceutyczne 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 robactwa,
fungicydy, herbicydy, 31 nasiona, ziarna [nasiona], nasiona
[ziarna], nasiona do upraw.
483352
(220) 2018 03 09
RODOBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RODOBOX
(510), (511) 35 audyt, badania marketingowe, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania ochroną danych osobowych, informacja o działalności gospodarczej, doradztwo
dotyczące organizowania działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą (doradztwo w zakresie
ochrony danych osobowych), zarządzanie działalnością
gospodarczą (pomoc we wdrożeniu ochrony danych osobowych), zarządzanie działalnością gospodarczą (usługi
doradcze w zakresie ochrony danych osobowych), zarządzanie zbiorami informatycznymi, 45 badania prawne,
doradztwo w sprawach bezpieczeństwa danych osobowych, monitoring systemów bezpieczeństwa, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie prawami
autorskimi.
(210)
(731)

483369
(220) 2018 03 12
OKTAN BRZESKI, GRZENKOWICZ SPÓŁKA JAWNA,
Słupsk
(540) OKTAN Każda kropla ma znaczenie!

(210)
(731)

Nr ZT17/2018

(531)

26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.16, 26.11.12, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami.
483397
(220) 2018 03 12
RNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn
(540) REDNT
(510), (511) 9 cyfrowe urządzenia pomiarowe, elektroniczne systemy kontrolne, elektroniczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, elektroniczne urządzenia
do sterowania procesami, elektroniczne urządzenia sterujące, elektryczne skrzynki sterownicze, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, interaktywna aparatura wideo, interaktywne ekrany graficzne,
interaktywne oprogramowanie komputerowe, interaktywne
systemy komputerowe, interaktywne urządzenia do transferu danych, komputerowe bazy danych, komputerowe koncentratory sieciowe, komputerowe monitory wyświetlające,
komputerowe urządzenia sterujące, koncentratory połączeń,
mechanizmy zdalnego sterowania, multipleksery telekomunikacyjne, oprogramowanie do przetwarzania danych
do prezentacji graficznych, oprogramowanie do sterowania procesami, oprogramowanie do sterowania procesami
przemysłowymi, oprogramowanie do zarządzania siecią,
oprogramowanie komputerowe do użytku we wdrożeniu Internetu rzeczy [IoT], oprogramowanie komputerowe do zarządzania dokumentami, oprogramowanie komputerowe
do przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe
do automatyzacji hurtowni danych, oprogramowanie komputerowe stosowane do zdalnego monitorowania liczników,
oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz
danych, oprogramowanie komunikacyjne, optyczne urządzenia komunikacyjne, programy do przetwarzania danych,
programy komputerowe, programy komputerowe do użycia
w telekomunikacji, sieci do transmisji danych, sieci komputerowe, sieci komunikacyjne, sieci optyczne, sieci telekomunikacyjne, sprzęt telekomunikacyjny, sprzęt telemetryczny,
sterowniki programowalne, sterowniki przemysłowe wraz
z oprogramowaniem, światłowodowe urządzenia telekomunikacyjne, systemy komputerowe, systemy przetwarzania
danych, urządzenia do monitorowania przebiegu procesów,
urządzenia do optycznej transmisji cyfrowej, urządzenia
do sterowania procesami [elektryczne], urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, urządzenia
do zdalnego sterowania, instalacje elektryczne do zdalnego
sterowania procesami przemysłowymi, zdalne urządzenia
do monitorowania, 35 przetwarzanie danych do celów administracyjnych, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, gromadzenie danych,
kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, kompilacja informacji w komputerowych
bazach danych, 37 instalacja okablowania w biurach w celu
umożliwienia przesyłania danych, instalacja sieci komputerowych, instalacja systemów komputerowych, instalowanie
bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych sieci LAN, instalowanie i naprawa komputerów,
instalowanie komputerów, instalowanie sieci łączności elektronicznej, instalowanie skomputeryzowanych systemów
informacyjnych, instalowanie urządzeń do sieci danych, instalowanie urządzeń sieci komunikacyjnych, instalowanie,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa sieci komputerowych, instalowanie, konserwowanie i naprawianie komputerów oraz komputerowego
sprzętu peryferyjnego, konserwacja i naprawa sprzętu kom(210)
(731)
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puterowego, konserwacja i naprawa sieci transmisji danych,
konserwacja i naprawa systemów komunikacyjnych, konserwacja sieci transmisji danych, konserwacja sprzętu komputerowego [hardware], konserwacja terminali do przetwarzania
danych, konserwacja urządzeń do przetwarzania danych,
modernizowanie sprzętu komputerowego, przygotowanie
danego miejsca pod instalację sprzętu komputerowego,
usługi diagnostyczno-konserwacyjne w zakresie komputerów, usługi doradcze w zakresie instalacji komputerów, usługi instalacji komputerów, usługi konserwacji komputerów,
usługi konserwacyjne w zakresie sprzętu komputerowego,
42 chmura obliczeniowa, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, integracja systemów
i sieci komputerowych, techniczna obsługa aplikacji w dużych i średnich systemach komputerowych, elektroniczna
konwersja danych lub programów, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, opracowywanie
projektów technicznych, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych.
(210)
(731)
(540)

483398
(220) 2018 03 12
RNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.10, 26.11.12, 26.03.23
(510), (511) 9 cyfrowe urządzenia pomiarowe, elektroniczne systemy kontrolne, elektroniczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, elektroniczne urządzenia
do sterowania procesami, elektroniczne urządzenia sterujące, elektryczne skrzynki sterownicze, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, interaktywna aparatura wideo, interaktywne ekrany graficzne,
interaktywne oprogramowanie komputerowe, interaktywne
systemy komputerowe, interaktywne urządzenia do transferu danych, komputerowe bazy danych, komputerowe koncentratory sieciowe, komputerowe monitory wyświetlające,
komputerowe urządzenia sterujące, koncentratory połączeń,
mechanizmy zdalnego sterowania, multipleksery telekomunikacyjne, oprogramowanie do przetwarzania danych
do prezentacji graficznych, oprogramowanie do sterowania procesami, oprogramowanie do sterowania procesami
przemysłowymi, oprogramowanie do zarządzania siecią,
oprogramowanie komputerowe do użytku we wdrożeniu Internetu rzeczy [IoT], oprogramowanie komputerowe do zarządzania dokumentami, oprogramowanie komputerowe
do przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe
do automatyzacji hurtowni danych, oprogramowanie komputerowe stosowane do zdalnego monitorowania liczników,
oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz
danych, oprogramowanie komunikacyjne, optyczne urządzenia komunikacyjne, programy do przetwarzania danych,
programy komputerowe, programy komputerowe do użycia
w telekomunikacji, sieci do transmisji danych, sieci komputerowe, sieci komunikacyjne, sieci optyczne, sieci telekomunikacyjne, sprzęt telekomunikacyjny, sprzęt telemetryczny,
sterowniki programowalne, sterowniki przemysłowe wraz
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z oprogramowaniem, światłowodowe urządzenia telekomunikacyjne, systemy komputerowe, systemy przetwarzania
danych, urządzenia do monitorowania przebiegu procesów,
urządzenia do optycznej transmisji cyfrowej, urządzenia
do sterowania procesami [elektryczne], urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, urządzenia
do zdalnego sterowania, instalacje elektryczne do zdalnego
sterowania procesami przemysłowymi, zdalne urządzenia
do monitorowania, 35 przetwarzanie danych do celów administracyjnych, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, gromadzenie danych,
kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, kompilacja informacji w komputerowych
bazach danych, 37 instalacja okablowania w biurach w celu
umożliwienia przesyłania danych, instalacja sieci komputerowych, instalacja systemów komputerowych, instalowanie
bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych sieci LAN, instalowanie i naprawa komputerów,
instalowanie komputerów, instalowanie sieci łączności elektronicznej, instalowanie skomputeryzowanych systemów
informacyjnych, instalowanie urządzeń do sieci danych, instalowanie urządzeń sieci komunikacyjnych, instalowanie,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa sieci komputerowych, instalowanie, konserwowanie i naprawianie komputerów oraz komputerowego
sprzętu peryferyjnego, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa sieci transmisji danych,
konserwacja i naprawa systemów komunikacyjnych, konserwacja sieci transmisji danych, konserwacja sprzętu komputerowego [hardware], konserwacja terminali do przetwarzania
danych, konserwacja urządzeń do przetwarzania danych,
modernizowanie sprzętu komputerowego, przygotowanie
danego miejsca pod instalację sprzętu komputerowego,
usługi diagnostyczno-konserwacyjne w zakresie komputerów, usługi doradcze w zakresie instalacji komputerów, usługi instalacji komputerów, usługi konserwacji komputerów,
usługi konserwacyjne w zakresie sprzętu komputerowego,
42 chmura obliczeniowa, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, integracja systemów
i sieci komputerowych, techniczna obsługa aplikacji w dużych i średnich systemach komputerowych, elektroniczna
konwersja danych lub programów, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, opracowywanie
projektów technicznych, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych.
483399
(220) 2018 03 12
RNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn
(540) MOLOS.cloud
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 9 cyfrowe urządzenia pomiarowe, elektroniczne systemy kontrolne, elektroniczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, elektroniczne urządzenia
do sterowania procesami, elektroniczne urządzenia sterujące, elektryczne skrzynki sterownicze, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, interaktywna aparatura wideo, interaktywne ekrany graficzne,
interaktywne oprogramowanie komputerowe, interaktywne
systemy komputerowe, interaktywne urządzenia do transfe-
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ru danych, komputerowe bazy danych, komputerowe koncentratory sieciowe, komputerowe monitory wyświetlające,
komputerowe urządzenia sterujące, koncentratory połączeń,
mechanizmy zdalnego sterowania, multipleksery telekomunikacyjne, oprogramowanie do przetwarzania danych
do prezentacji graficznych, oprogramowanie do sterowania procesami, oprogramowanie do sterowania procesami
przemysłowymi, oprogramowanie do zarządzania siecią,
oprogramowanie komputerowe do użytku we wdrożeniu Internetu rzeczy [IoT], oprogramowanie komputerowe do zarządzania dokumentami, oprogramowanie komputerowe
do przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe
do automatyzacji hurtowni danych, oprogramowanie komputerowe stosowane do zdalnego monitorowania liczników,
oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz
danych, oprogramowanie komunikacyjne, optyczne urządzenia komunikacyjne, programy do przetwarzania danych,
programy komputerowe, programy komputerowe do użycia
w telekomunikacji, sieci do transmisji danych, sieci komputerowe, sieci komunikacyjne, sieci optyczne, sieci telekomunikacyjne, sprzęt telekomunikacyjny, sprzęt telemetryczny,
sterowniki programowalne, sterowniki przemysłowe wraz
z oprogramowaniem, światłowodowe urządzenia telekomunikacyjne, systemy komputerowe, systemy przetwarzania
danych, urządzenia do monitorowania przebiegu procesów,
urządzenia do optycznej transmisji cyfrowej, urządzenia
do sterowania procesami [elektryczne], urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, urządzenia
do zdalnego sterowania, instalacje elektryczne do zdalnego
sterowania procesami przemysłowymi, zdalne urządzenia
do monitorowania, 35 przetwarzanie danych do celów administracyjnych, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, gromadzenie danych,
kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, kompilacja informacji w komputerowych
bazach danych, 37 instalacja okablowania w biurach w celu
umożliwienia przesyłania danych, instalacja sieci komputerowych, instalacja systemów komputerowych, instalowanie
bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych sieci LAN, instalowanie i naprawa komputerów,
instalowanie komputerów, instalowanie sieci łączności elektronicznej, instalowanie skomputeryzowanych systemów
informacyjnych, instalowanie urządzeń do sieci danych, instalowanie urządzeń sieci komunikacyjnych, instalowanie,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa sieci komputerowych, instalowanie, konserwowanie i naprawianie komputerów oraz komputerowego
sprzętu peryferyjnego, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa sieci transmisji danych,
konserwacja i naprawa systemów komunikacyjnych, konserwacja sieci transmisji danych, konserwacja sprzętu komputerowego [hardware], konserwacja terminali do przetwarzania
danych, konserwacja urządzeń do przetwarzania danych,
modernizowanie sprzętu komputerowego, przygotowanie
danego miejsca pod instalację sprzętu komputerowego,
usługi diagnostyczno-konserwacyjne w zakresie komputerów, usługi doradcze w zakresie instalacji komputerów, usługi instalacji komputerów, usługi konserwacji komputerów,
usługi konserwacyjne w zakresie sprzętu komputerowego,
42 chmura obliczeniowa, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, integracja systemów
i sieci komputerowych, techniczna obsługa aplikacji w dużych i średnich systemach komputerowych, elektroniczna
konwersja danych lub programów, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
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projektowanie systemów komputerowych, opracowywanie
projektów technicznych, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych.
483440
(220) 2018 03 13
POP TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) poptime

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01
(510), (511) 16 reklamy drukowane, plakaty reklamowe,
publikacje reklamowe, ulotki reklamowe, reklamowe szyldy papierowe, organizery do użytku biurowego, pojemniki
na biurko, wobblery, materiały drukarskie i introligatorskie,
20 tablice reklamowe, reklamowe tablice wystawowe, szyldy reklamowe z tworzyw sztucznych, stojaki, półki, stojaki
ramowe, potykacze, balony reklamowe, wystawowe stojaki
handlowe, stojaki na kartki w postaci tablic wystawowych,
wielopozycyjne stojaki wystawowe wykonane z rurek aluminiowych i stalowych, składane ekrany prezentacyjne
do użytku w wystawach sklepowych, składane ekrany prezentacyjne do użytku wystawienniczego, półki sklepowe [regały], regały wystawowe do wystawiania towarów w celach
sprzedaży, uchwyty przyssawkowe [mocowania], uchwyty z tworzyw sztucznych do szyldów, stoiska wystawowe,
składane stoiska ekspozycyjne, plansze, stoiska wystawowe
i oznakowanie, niemetalowe, pręty regałowe do półek [niemetalowe], rozdzielacze do szuflad, ramy na szyldy, ramy
na tablice wystawowe, ramki do obrazków i zdjęć, 35 usługi
agencji reklamowych, przygotowywanie reklam, reklama banerowa, reklama zewnętrzna, usługi reklamowe, projektowanie materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów i prospektów reklamowych, sprzedaż materiałów i prospektów
reklamowych, doradztwo w zakresie marketingu, 40 usługi
drukowania, drukowanie offsetowe, drukowanie reklam, drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach
osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych.
483441
(220) 2018 03 13
CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) JENNY FAIRY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 18 torebki, aktówki (wyroby skórzane), zestawy
podróżne (wyroby skórzane), walizki, torby podróżne, torby,
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasole
i parasolki, 25 obuwie, nakrycia głowy, odzież, w tym paski.
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483446
(220) 2018 03 13
NOWACZYK DANUTA, NOWACZYK ROBERT
AUTOKLINIKA SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) GRADOMAT
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, analizy kosztów, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, informacja o działalności
gospodarczej, komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama,
reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie
porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu rynkowego,
usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych,
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem
strony internetowej, wycena finansowa [ubezpieczenia,
bankowość, nieruchomości], wynajem powierzchni biurowej, 37 budowa stoisk i sklepów targowych, czyszczenie
pojazdów, informacja o naprawach, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja,
czyszczenie, reperacja skór, konserwacja mebli, konserwacja pojazdów, lakierowanie, malowanie, mycie pojazdów,
mycie, naprawa opon, naprawy tapicerskie, polerowanie
pojazdów, pranie na sucho, smarowanie pojazdów, szlifowanie papierem ściernym, usługi napraw awarii pojazdów,
usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], wulkanizacja opon [naprawa], wyważanie opon, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją.
(210)
(731)

(210)
(731)

483452
(220) 2018 03 13
BASEL OLTEN PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
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(540) evrēe generation

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02, 24.17.08
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, balsamy do celów kosmetycznych, emulsje do ciała, kosmetyczne peelingi do ciała, kremy kosmetyczne, kremy wybielające
do skóry, kosmetyki do makijażu, błyszczyki do ust, pomadki
do ust, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, tusze do rzęs, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do demakijażu, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania
makijażu, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
kosmetyki do włosów, farby do włosów, lakier do włosów,
odżywki do włosów, maski kosmetyczne, płyny do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, suche
szampony, szampony, mydła i żele, patyczki z watą do celów
kosmetycznych, płyny po goleniu, preparaty do depilacji,
preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], bawełniane
płatki kosmetyczne, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty kosmetyczne do kąpieli, sole do kąpieli, produkty perfumeryjne, perfumy, woda kolońska, woda perfumowana,
olejki eteryczne, zestawy kosmetyków, 5 kremy lecznicze,
kremy dla dzieci [lecznicze], lecznicze kremy do ust, lecznicze peelingi do twarzy, lecznicze pudry dla niemowląt, nasączone płatki lecznicze, olejki lecznicze, preparaty do kąpieli,
lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, leki wydawane bez recepty, preparaty witaminowe, suplementy dietetyczne i odżywcze, środki sanitarne do celów medycznych, toniki do skóry [lecznicze], żele
antybakteryjne, żywność dla niemowląt.
(210) 483468
(220) 2018 03 13
(731) ROGOWSKI JAKUB MARCIN PPH ROLAND, Płońsk
(540) manufaktura krawiecka
(510), (511) 25 odzież męska i dziecięca, odzież z tkanin naturalnych i sztucznych, odzież skórzana, odzież dżinsowa,
dresy, dzianina jako odzież, fraki, garnitury, getry, golfy, kamizelki, kaptury do ubrań, kąpielówki, konfekcja odzieżowa,
kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki, krawaty, muszki, poszetki, kurtki, okrycia wełniane i futrzane z kapturem, palta,
paski do odzieży, peleryny, pidżamy, płaszcze, pończochy,
pulowery, rajstopy, rękawiczki, skafandry, skarpety, smokingi, spodenki, spodnie, swetry, szale, szaliki, szelki do odzieży,
szlafroki, trykoty jako ubrania, T-shirty, wyprawki dziecięce
ubraniowe, żakiety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca
pot, bluzki, bluzy dzianinowe, nakrycia głowy: berety, czapki,
czapki z daszkiem i bez daszka, kapelusze, obuwie, obuwie
sportowe, 35 usługi importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach, salonach oraz za pośrednictwem strony internetowej
następujących towarów: bielizna, odzież męska i dziecięca,
nakrycia głowy, obuwie, wykończenia ozdobne do bielizny
i odzieży, dodatki do odzieży: krawaty, paski, spinki do mankietów, szelki, szaliki, skóry zwierzęce, skóry surowe, imitacje
skóry i wyroby z tych materiałów, dodatki i ozdoby ze skóry
lub jej imitacji do wyrobów odzieżowych, tkaniny, tekstylia
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i wyroby włókiennicze, artykuły krawieckie, pasmanteryjne,
parasole, pokrowce na parasole, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi w zakresie
organizacji pokazów, wystaw i targów w celach handlowych
i promocyjnych, pokazy towarów, pokazy mody, doradztwo
i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi badania rynku, 40 usługi szwalnicze,
usługi krawieckie w zakresie szycia, szycia odzieży, bielizny,
krojenia tkanin, pikowania tkanin, tkania, wykańczania tkanin, przeróbki odzieży, usługi w zakresie: apreturowania
tkanin, farbowania tekstyliów i odzieży, dekatyzowania tkanin, uszlachetniania przędzy, teksturowania przędz, snucia
osnów, uszlachetniania przędzy poliestrowej, hafciarstwa,
prania tkanin.
(210) 483479
(220) 2018 03 14
(731) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT, Łódź
(540) ATRA

(531) 27.05.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami oraz urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, przeznaczone dla osób pracujących na wysokościach, takie jak
szelki bezpieczeństwa, uprzęże bezpieczeństwa, pasy i linki
do pracy w podparciu, amortyzatory upadku dla osób pracujących na wysokościach, linki i taśmy bezpieczeństwa, linki
i taśmy pomocnicze, liny asekuracji poziomej, zatrzaśniki, zaczepy, haki, zawiesia, urządzenia samohamowne stacjonarne
i przesuwne po prowadnicy giętkiej, bloczki podciągowe,
odzież i obuwie zabezpieczające przed wypadkami, odzież
ochronna, rękawice ochronne, obuwie ochronne, okulary
ochronne, maski przeciwpyłowe, kaski ochronne, osłony
twarzy, siatki zabezpieczające przed wypadkami, siatki ratunkowe, drzewołazy, słupołazy, 10 urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, 12 rowery, części konstrukcyjne
rowerów, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 artykuły
gimnastyczne, artykuły i sprzęt sportowy.
(210) 483484
(220) 2018 03 14
(731) MRUGALSKA LUCYNA PURPURA, Łódź
(540) PURPURA PP

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.18, 26.11.01
(510), (511) 25 odzież, w szczególności bluzki, sukienki.
(210) 483497
(220) 2018 03 14
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) mBank jest kobietą
(510), (511) 35 usługi, w tym także przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych i portali społecznościowych,
w zakresie doradztwa w organizowaniu, zarządzaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, udzielanie informacji
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i porad gospodarczych, prognozy ekonomiczne, pomoc
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca zakładania
banków i spółek prawa handlowego, prowadzenie rejestrów
członków funduszy emerytalnych oraz uczestników funduszy inwestycyjnych, usługi w zakresie reklamy, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, 37 konserwacja
sprzętu komputerowego, 41 edukacja, edukacja w zakresie
organizowania, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanie, prowadzenie i obsługa sympozjów, koncertów, szkoleń, konferencji, kongresów i zjazdów,
organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, publikowanie książek i periodyków, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 42 doradztwo w zakresie sprzętu
i oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, konserwacja oprogramowania komputerowego.
(210) 483562
(220) 2018 03 15
(731) SASIN PAWEŁ, Dobczyn
(540) Ferment KOMBUCHA

(531) 27.05.01, 03.07.10, 05.13.08
(510), (511) 30 napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie czekolady, sosy
przyprawy, wyroby cukiernicze, 32 aperitify bezalkoholowe,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje
do produkcji napojów, gazowane wody, gazowane napoje,
koktajle bezalkoholowe, lemoniada, syropy do lemoniady,
bezalkoholowe esencje do produkcji napojów, preparaty
do produkcji napojów, nektary bezalkoholowe owocowe,
soki owocowe, napoje, sorbety.
483564
(220) 2018 03 15
POLANOWSKA-LENART ALEKSANDRA FIZJO-SPOT,
Warszawa
(540) FIZJOPRESS
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 41 fotografowanie, fotoreportaże, instruktaż
gimnastyki, usługi klubów zdrowia w zakresie poprawiania
kondycji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, filmowanie, nagrywanie filmów na taśmach wideo,
nauczanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych [szkolenia], produkcja filmów, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie
tekstów innych, niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, usługi związane z organizacją wypoczynku.
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483565
(220) 2018 03 15
SZUDY ROBERT PARK ROZRYWKI, WIOSKA
INDIAŃSKA HOKKA HEY, Kunowa
(540) WIOSKA INDIAŃSKA HOKKA HEY
(210)
(731)
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warów dla osób trzecich w celu umożliwienia konsumentom
wygodnego obejrzenia i zakupu w sklepach detalicznych
i internetowych.
483599
(220) 2018 03 15
DUMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, MYSŁOWICE
(540) DUMAT
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 25.01.15
(510), (511) 41 usługi parków tematycznych i parków rozrywki, 43 udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach.
(210) 483567
(220) 2018 03 15
(731) GOLLING MARIUSZ ANTIHYPE, Częstochowa
(540) ANTIHYPE

(531) 27.01.01, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe.
(210) 483586
(220) 2018 03 15
(731) JURCZUK MAGDALENA, Szczecin
(540) ZONEKIDS.PL
(510), (511) 35 usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, reklama biznesowych stron internetowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi
w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem
Internetu i innych mediów, 38 zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych.

(531) 14.01.24, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane i konstrukcyjne, w tym rury metalowe wraz ze złączkami, taśma metalowa, druty oraz materiały zbrojeniowe, konstrukcje metalowe,
w tym szkielety ramowe konstrukcji metalowych, kratownice metalowe, elementy podestów metalowych, panele
konstrukcyjne, wyroby ślusarskie, drobne wyroby metalowe,
w szczególności gwoździe, nity, śruby, okucia, klamry, zaciski,
zbiorniki i pojemniki metalowe w szczególności dla magazynowania oraz transportu, metalowe ogrodzenia oraz słupki
ogrodzeniowe, metalowe materiały dla górnictwa, w tym
siatki okładzinowe, rozpory metalowe, górnicze obudowy
metalowe, kotwy metalowe, kotwy budowlane, 20 regały,
w tym regały metalowe oraz wystawowe.
(210) 483604
(220) 2018 03 15
(731) SUSZCZYŃSKI-RODRIGUEZ KONRAD, Kraków
(540) DIAMANT VOGUE Classe est un avantage

(210) 483594
(220) 2018 03 15
(731) Kumar Rajendra, Meerut, IN
(540) dermawear

(531) 26.07.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież do ćwiczeń, odzież wyszczuplająca, bielizna, bielizna wyszczuplająca, pasy do wyszczuplania talii, odzież sportowa, odzież gimnastyczna, spodnie,
spodnie sportowe, bluzy z kapturem, koszule, koszule z krótkim rękawem, buty, nakrycia głowy, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz
za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu (on-line) produktów z branży odzieżowej i bieliźniarskiej szczególnie odzieży i bielizny wyszczuplającej i przeznaczonej
do kształtowania sylwetki, reklama, marketing i promocja
w zakresie odzieży, bielizny, szczególnie odzieży i bielizny
wyszczuplającej i przeznaczonej do kształtowania sylwetki,
udostępniania on-line powierzchni handlowej sprzedawcom o nabywcom towarów i usług, zestawienie różnych to-

(531) 17.02.01, 17.02.04, 27.05.01
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg
z chmielu do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki
na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, kwas chlebowy
[napoje bezalkoholowe], lemoniada, preparaty do sporządzania likierów, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, proszek do wytwarzania napojów
gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców
lub warzyw, napoje na bazie ryżu inne niż substytuty mleka,
napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje
sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada,
bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo,
piwo słodowe, sok pomidorowy [napój], preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe z sarsaparilla, soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy
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do napojów, winogrona - moszcz, niesfermentowany, woda
[napoje], woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, woda litowa, produkty do wytwarzania wody mineralnej, woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa,
woda stołowa, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify, arak,
baijiu (chiński destylowany napój alkoholowy), brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki,
gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, likier
miętowy, miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
napoje alkoholowe zawierające owoce, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn
winogronowych], rum, sake, alkohole i likiery wspomagające
trawienie, whisky, wino, wódka.
(210) 483606
(220) 2018 03 15
(731) SUSZCZYŃSKI-RODRIGUEZ KONRAD, Kraków
(540) DIAMANT VOGUE COLLECTION
(510), (511) 32 aperityfy bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg
z chmielu do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki
na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, kwas chlebowy
[napoje bezalkoholowe], lemoniada, preparaty do sporządzania likierów, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, proszek do wytwarzania napojów
gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców
lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka,
napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje
sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada,
bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo,
piwo słodowe, sok pomidorowy [napój], preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe z sarsaparilla, soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy
do napojów, winogrona- moszcz, niesfermentowany, woda
[napoje], woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, woda litowa, produkty do wytwarzania wody mineralnej, woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa,
woda stołowa.
(210) 483616
(220) 2018 03 16
(731) MIKODA BARBARA ATM MIKODA, Częstochowa
(540) ATM MIKODA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.01.01
(510), (511) 12 hamulce do pojazdów.
483623
(220) 2018 03 16
KELVINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno
(540) LEDOX
(210)
(731)
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(531) 01.15.05, 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 37 serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń
do wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania, regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania,
instalacja, naprawa i konserwacja urządzeń wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i grzewczych, wynajem urządzeń do wentylacji, klimatyzacji ogrzewania.
483627
(220) 2018 03 16
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) termileck
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli.
(210)
(731)

483628
(220) 2018 03 16
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) meditermic
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów,proszków,
pianek, aerozoli.
(210)
(731)

483629
(220) 2018 03 16
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) hotlec
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów,proszków,
pianek, aerozoli.
(210)
(731)

(210) 483648
(220) 2018 03 16
(731) DSR SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) 4 FACTORY

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 zintegrowane pakiety oprogramowania, wbudowane oprogramowanie operacyjne, oprogramowanie
komputerowych systemów operacyjnych, oprogramowanie
operacyjne do komputerów mainframe, oprogramowanie
komputerowe do przetwarzania komunikacji, oprogramowanie komputerowe do obsługi pojazdów, zapisane oprogramowanie komputerowe do bezpiecznej jazdy, oprogramowanie sterujące serwerem umożliwiającym dostęp
do sieci, oprogramowanie komputerowe dostosowane
do używania w obsłudze komputera, podręczniki użytkow-

Nr ZT17/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

nika i instrukcje obsługi do komputerów i oprogramowania
zapamiętane w postaci cyfrowej na dyskietkach lub płytach
CD-ROM, 42 doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie
technologii informacyjnych, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja i projektowanie
oprogramowania komputerowego, aktualizacja i ulepszanie
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, aktualizacja oprogramowania komputerowego, badania w zakresie
oprogramowania komputerowego, badania w dziedzinie
programów i oprogramowania komputerowego, badania,
opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo specjalistyczne
dotyczące oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem
i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji
oprogramowania komputerowego, instalacja i konserwacja
oprogramowania komputerowego, inżynieria oprogramowania komputerowego, integracja oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego,
instalacja oprogramowania komputerowego, instalacja,
naprawa i utrzymanie oprogramowania komputerowego,
instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania
komputerowego, konfiguracja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania do systemów łączności, naprawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowania komputerowego, naprawa oprogramowania komputerowego,
opracowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie
i konserwacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego
do baz danych, opracowywanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, opracowywanie rozwiązań aplikacji
oprogramowania komputerowego, opracowywanie rozwiązań oprogramowania komputerowego dla dostawców
i użytkowników Internetu, pisanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, pisanie oprogramowania
komputerowego, prace badawczo-rozwojowe w zakresie
oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, programowanie
oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji
i organizowania danych, programowanie oprogramowania komputerowego do elektronicznych słowników i baz
danych w zakresie tłumaczeń językowych, programowanie
oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do sterowania procesami,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania tekstów, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki,
zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania łańcuchem
dostaw, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do użytku z technologią medyczną, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowe-
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go do szacowania i obliczania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych,
projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego na zamówienie, projektowanie oprogramowania komputerowych
baz danych, tworzenie, konserwacja oraz modernizowanie
oprogramowania komputerowego, tworzenie oprogramowania komputera, tworzenie oprogramowania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowego, udzielanie informacji w dziedzinie
opracowywania oprogramowania komputerowego, usługi
pisania oprogramowania komputerowego, usługi kalibracji
związane z oprogramowaniem komputerowym, usługi doradztwa specjalistycznego w dziedzinie oprogramowania
komputerowego, usługi doradcze dotyczące użytkowania
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie pomocy technicznej i konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi programowania w zakresie oprogramowania
komputerowego, usługi projektowania oprogramowania
komputerowego, usługi wsparcia technicznego w zakresie
oprogramowania komputerowego, utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, utrzymanie i unowocześnianie oprogramowania komputerowego, znajdowanie
i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputerowym dla
osób trzecich [debugowanie], utrzymanie oprogramowania
komputerowego do dostępu do Internetu, utrzymanie oprogramowania komputerowego używanego do obsługi urządzeń i maszyn do napełniania, utrzymanie oprogramowania
komputerowego.
483653
(220) 2018 03 16
ATMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ATMO

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 narzędzia pneumatyczne - produkcja, 35 usługi sprzedaży narzędzi pneumatycznych, 37 naprawa narzędzi pneumatycznych.
(210) 483656
(220) 2018 03 16
(731) KWONG LUNG ENTERPRISE CO., LTD., Taipei, TW
(540) KWONG LUNG

(531) 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 20 poduszki, jaśki, zagłówki, poduszki podtrzymujące (profilowane), wezgłowia, poduszki dmuchane,
ochraniacze na materace, poduszki na krzesła, jaśki dmuchane, poduszki nie do celów medycznych, poduszki dmuchane do spania do celów niemedycznych, poduszki dmuchane
do celów niemedycznych, 22 tekstylia z nieprzetworzonych
włókien, włókna tekstylne, włókna naturalne, włókna syntetyczne do użytku włókienniczego, sznury z włókien tekstylnych, włókna poliestrowe do użytku włókienniczego, puch
[pierze], pierze na pościel, pierze tapicerskie, pierzyny puchowe, kłaczki jedwabne, kłaczki wełniane, 24 narzuty, narzuty
na łóżka [lambrekiny], bielizna pościelowa, pokrowce i narzuty na meble, pokrycia mebli z tworzyw sztucznych, pokrycia
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na meble z tkanin, pokrycie na materace i poduszki, siatki
na komary, kołdry, kołdry wypełnione puchami, zasłony, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych, zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych,
pokrowce na poduszki, serwetki stołowe z materiałów tekstylnych, bieżniki z tkanin, śpiwory, 25 odzież, kombinezony
narciarskie, kurtki puchowe, obuwie, chusty na szyję [kominy], opaski na głowę [odzież], szaliki, jedwabne szale, czapki
[nakrycia głowy], nauszniki, wyroby pończosznicze, wełniane skarpetki, skarpety sportowe, rękawice narciarskie, szelki,
pasy [odzież].

Nr ZT17/2018

nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego
na rzecz osób trzecich.
483677
(220) 2018 03 19
BOW-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) BOW MAX
(210)
(731)

483673
(220) 2018 03 19
TENSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) System AdAS Aplikacje dla Administracji
Samorządowej
(210)
(731)

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, programowanie
aplikacji multimedialnych, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, hosting
skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji,
instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, umożliwianie tymczasowego
użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web,
techniczna obsługa aplikacji w dużych i średnich systemach komputerowych, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, umożliwianie
tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania
nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego
na rzecz osób trzecich.
483674
(220) 2018 03 19
TENSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) tensoft PROGRAMY KOMPUTEROWE
DLA SAMORZĄDÓW
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, programowanie
aplikacji multimedialnych, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, hosting
skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji,
instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, umożliwianie tymczasowego
użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web,
techniczna obsługa aplikacji w dużych i średnich systemach komputerowych, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, umożliwianie
tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe drzwi, bramy, okna również skrzynkowe i osłony okienne, rolety zewnętrzne metalowe, żaluzje
metalowe, 19 drzwi niemetalowe również składane, drzwiowe futryny, ościeżnice i płyty niemetalowe, kraty niemetalowe, okiennice niemetalowe, okładziny drewniane, okna
niemetalowe również skrzynkowe, żaluzje niemetalowe
wewnętrzne i zewnętrzne, niemetalowe osłony okienne,
niemetalowe drzwi, bramy, okna, 20 osprzęt do drzwi, bram
i okien, żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony
do wnętrz, 22 markizy z materiałów tekstylnych i z tworzyw
sztucznych, materiały tekstylne z włókien surowych, plandeki, żaluzje i taśmy do nich, 24 kotary i zasłony na drzwi i okna,
materiały z juty, moskitiery, substytuty tkanin z tworzyw
sztucznych, tkaniny lniane i obiciowe, zasłony z surowców
włókienniczych lub tworzyw sztucznych.
(210) 483678
(220) 2018 03 19
(731) JASIŃSKA ZOFIA, Raszyn
(540) LASH COACHING

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 edukacja, edukacja (nauczanie), książki (publikowanie), książki (wypożyczanie), kształcenie praktyczne,
pisanie tekstów (innych niż reklamowe), nauczanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów, konferencji, kongresów,
seminariów, zjazdów, konkursów, praktyka, produkcja filmów
(innych niż reklamowe), publikacje elektroniczne (on-line)
książek i periodyków, publikowanie książek, sprawdziany
edukacyjne, sympozja, usługi szkół, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi trenerskie, usługi trenera osobistego, warsztaty, wyższe uczelnie, zawodowe, zjazdy.
(210) 483689
(220) 2018 03 19
(731) SADŁOCHA PRZEMYSŁAW, Komorniki
(540) KENGER

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.04
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa dachówek,
klinkieru, kostek i płyt brukowych, artykułów metalowych,
części samochodowych.
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483690
(220) 2018 03 19
GLOBAL SHOPPER MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) strefa ZERO

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje
bezalkoholowe.
483691
(220) 2018 03 19
EUROPEAN DELONG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EUROPEAN DELONG

(210)
(731)

(531) 24.13.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze
i nadzienia, produkty pszczele, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże.
483692
(220) 2018 03 19
PHARMA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) medme.tv
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typy telezakupy, produkcja
programów związanych z telezakupami, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam,
38 agencja informacyjne, fora dla serwisów społecznościowych, informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa,
komunikacja z a pośrednictwem sieci światłowodowych,
komunikacja za pomocą sieci komórkowych, łączność
poprzez terminale komputerowe, łączność telegraficzna,
nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie
faksów, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie
telegramów, przesyłanie wiadomości, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transfer strumieniowy danych, transmisja plików
cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja
programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych
online, usługi poczty głosowej, usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej], usługi
telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe,
(210)
(731)
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usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, 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,
41 chronometraż imprez sportowych, 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, dubbing, edukacja religijna, fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaż w zakresie
aikido, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy
korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki,
organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie
balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów:
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka]: organizowanie konkursów
piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk
[impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych,
pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy
do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów, produkcja filmów, innych
niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
produkcja widowisk, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), sporządzanie napisów
[np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkolenia sado [szkolenia z japońskiej ceremonii picia
herbaty], telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia,
tłumaczenie języka migowego, udostępnianie filmów
online nie do pobrania: udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji
elektronicznych [nie do pobrania], usługi klubów zdrowia
[zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi pokazów filmowych,
usługi prezenterów muzyki, usługi reporterskie, usługi
rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie,
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie aparatury
oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów
telewizyjnych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo,
wystawianie spektakli na żywo, 44 usługi informacji medycznej, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej,
doradztwo w dziedzinie fizjoterapii, doradztwo w dziedzinie rodzenia, udzielanie informacji związanych z usługami
opieki pielęgniarskiej oraz położniczej, udzielanie informacji związanych z opieką paliatywną, udzielanie porad medycznych dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie
farmakologii, informowanie o usługach banków krwi, informowanie o usługach klinik medycznych, informowanie
o usługach kuracji uzdrowiskowych, informowanie o usłu-

82

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

gach medycyny alternatywnej, informowanie o usługach
sztucznego zapłodnienia oraz usługach zapładniania metodą in vitro, usługi telemedyczne, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, doradztwo dietetyczne, doradztwo
dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo medyczne
w zakresie ciąży, doradztwo psychologiczne, doradztwo
świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie diety I odżywiania się, doradztwo związane ze stomatologią, konsultacja
psychologiczne, ochrona zdrowia, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo medyczne, poradnictwo psychologiczne,
poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo żywieniowe, przeprowadzenie diagnozy chorób, udostępnianie
informacji medycznej w zakresie dermatologii, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udostępnianie informacji na temat karmienia piersią,
udzielanie informacji medycznych, udzielanie informacji
na temat stomatologii, udzielanie informacji o wartości
odżywczej produktów, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i rodzinnego, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji zdrowotnej, udzielanie
informacji związanych z usługami medycznymi, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], doradztwo dotyczące
psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych.
483693
(220) 2018 03 19
ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola
(540) GumBit Eco
(510), (511) 19 bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne
wyroby dla budownictwa.

(210)
(731)

483694
(220) 2018 03 19
HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) HPR S.A. w KRAKOWIE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 07.11.25, 29.01.12, 27.05.21
(510), (511) 6 konstrukcje stalowe [budownictwo], kratownice metalowe, maszty [słupy] metalowe, metalowe kolanka u-kształtne, metalowe konstrukcje, rurociągi wysokociśnieniowe z metalu, rurociągi zasilające metalowe, słupy metalowe
[elementy konstrukcyjne], zbiorniki metalowe, 37 budowa
i konserwacja rurociągów, instalacja i naprawa rurociągów,
instalacja, naprawa i konserwacja rur kotłowych, instalacja
pieców przemysłowych, instalacja rurociągów, konserwacja
i naprawa rurociągów, murarstwo, naprawa lub konserwacja
pieców przemysłowych, naprawa pieców przemysłowych,
remont maszyn, układanie i budowa rurociągów, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi w zakresie napraw rurociągów, 42 badania w dziedzinie
spawania, badanie produktów spawanych w celu określenia
właściwości, kontrola jakości.
(210)
(731)

483702
(220) 2018 03 19
PAŹ MATEUSZ, Poznań
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(540) MATEO PAZ

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
483707
(220) 2018 03 19
IZDEBSKA PATRYCJA CASA DE LA LENGUA CENTRUM
JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO, Łódź
(540) Casa de la lengua szkoła języka hiszpańskiego

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.25
(510), (511) 41 edukacja, kursy językowe, nauczanie języka
hiszpańskiego, organizacja kursów językowych, udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką języków,
nie do pobrania, usługi szkół [edukacja], usługi w zakresie
nauczania języków obcych.
483708
(220) 2018 03 19
SZAST SEWERYN PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-BUDOWLANE SEBRUK, Lublin
(540) SEBRUK
(510), (511) 37 usługi brukarskie, wynajem maszyn budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego, układanie nawierzchni drogowych.
(210)
(731)

(210) 483711
(220) 2018 03 19
(731) PTAK DANIEL INFOS, Opole
(540) LAMUR JUBILER

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna biżuterii i wyrobów jubilerskich.
483712
(220) 2018 03 19
EMPIRE NORD GROUPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) CARUZZO
(510), (511) 25 odzież wykonana z włókien naturalnych,
mieszanych, tworzyw sztucznych, skóry, obuwie wykonane
z włókien naturalnych, mieszanych, tworzyw sztucznych,
skóry.

(210)
(731)

483713
(220) 2018 03 19
RADFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RADFARM
(510), (511) 35 usługi w zakresie outsourcingu przedstawicieli medycznych dla firm farmaceutycznych, usługi konsultantów w zakresie usług medycznych, usługi w zakresie
(210)
(731)
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rejestracji leków, usługi w zakresie sprzedaży leków i farmaceutyków, 41 usługi w zakresie szkolenia przedstawicieli medycznych, 44 usługi w zakresie usług medycznych.

i przekazy pieniężne, usługi w zakresie wypłaty gotówki
[uruchamiane kartą], usługi związane z kartami kredytowymi
i gotówkowymi.

483714
(220) 2018 03 19
RADFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RF RADFARM

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi w zakresie outsourcingu przedstawicieli medycznych dla firm farmaceutycznych, usługi w zakresie rejestracji leków, usługi w zakresie sprzedaży leków i farmaceutyków, 41 usługi w zakresie szkolenia przedstawicieli
medycznych, 44 usługi w zakresie usług medycznych,usługi
konsultantów w zakresie usług medycznych.

483748
(220) 2018 03 19
PCU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PCU Polska ubezpieczenia

(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi zarządzania i administrowania ubezpieczeniami, usługi finansowe związane
z ubezpieczeniami, usługi konsultacyjne i administracyjne
dotyczące ubezpieczenia.
(210) 483750
(220) 2018 03 19
(731) HUSKO MACIEJ, Sanie
(540) SHOQ Boutique
(510), (511) 25 odzież.
483802
(220) 2018 03 20
DRAGON SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(540) DRAGON

(210)
(731)

483736
(220) 2018 03 19
LE LOCH HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Recoculin
(510), (511) 5 suplementy diety produkty farmaceutyczne
leki.

(210)
(731)

483743
(220) 2018 03 19
DYSKRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) opti

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt do treningu sztuk walki, ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze nóg do użytku
sportowego, ochraniacze ramion [artykuły sportowe], ochraniacze na ręce przystosowane do użytku podczas zajęć sportowych, ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze brzucha do użytku sportowego, ochraniacze na goleń
do użytku sportowego, ochraniacze głowy do użytku sportowego, sportowe ochraniacze na ręce do jazdy na rowerze, rękawice wykonane specjalnie do noszenia podczas
uprawiania sportu, rękawice bokserskie, rękawice sparingowe, rękawice do karate, bokserskie worki treningowe, torby
przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, ring bokserski, 35 usługi sprzedaży i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów:
artykuły i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt do treningu sztuk walki, ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze nóg do użytku sportowego,
ochraniacze ramion [artykuły sportowe], ochraniacze na ręce
przystosowane do użytku podczas zajęć sportowych, ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze brzucha
do użytku sportowego, ochraniacze na nogi przystosowane do uprawiania sportu, ochraniacze na goleń do użytku
sportowego, ochraniacze głowy do użytku sportowego,
sportowe ochraniacze na ręce do jazdy na rowerze, rękawice wykonane specjalnie do noszenia podczas uprawiania
sportu, rękawice bokserskie, rękawice sparingowe, rękawice
do karate, bokserskie worki treningowe, torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, ring bokserski.

(210)
(731)

(531) 26.01.05, 26.01.06, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 17 folie z tworzyw sztucznych, nie do pakowania, 27 okładziny podłóg i ścian jako nośniki reklamowe.
(210) 483744
(220) 2018 03 19
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) ŻABKOMAT
(510), (511) 9 terminale płatnicze, bankomaty i liczarki pieniędzy, urządzenia do wypłacania gotówki, 36 usługi bankomatowe, organizowanie transferu pieniędzy, usługi w zakresie przesyłania pieniędzy, udostępnianie bankomatów
do podejmowania pieniędzy, udostępnianie bankomatów
do wpłacania pieniędzy, pośrednictwo w wypłacaniu i przyjmowaniu pieniędzy, usługi w zakresie przelewów pieniędzy
elektronicznych, usługi w zakresie krajowych przelewów pieniędzy, usługi przekazywania pieniędzy za pośrednictwem
środków elektronicznych, wypłata gotówki, zapewnianie
szybkich wypłat gotówkowych, usługi w zakresie wypłaty
gotówki, wypłata gotówki przeprowadzana przez klienta,
transakcje gotówkowe i transakcje walutowe, usługi związane z kartami gotówkowymi, usługi gotówkowe, czekowe
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483803
(220) 2018 03 20
DRAGON SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(540) DRAGON SINCE 2002

(210)
(731)

(531) 04.01.04, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt do treningu sztuk walki, ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze nóg do użytku
sportowego, ochraniacze ramion [artykuły sportowe], ochraniacze na ręce przystosowane do użytku podczas zajęć sportowych, ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze brzucha do użytku sportowego, ochraniacze na goleń
do użytku sportowego, ochraniacze głowy do użytku sportowego, sportowe ochraniacze na ręce do jazdy na rowerze, rękawice wykonane specjalnie do noszenia podczas
uprawiania sportu, rękawice bokserskie, rękawice sparingowe, rękawice do karate, bokserskie worki treningowe, torby
przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, ring bokserski, 35 usługi sprzedaży i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów:
artykuły i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt do treningu sztuk walki, ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze nóg do użytku sportowego,
ochraniacze ramion [artykuły sportowe], ochraniacze na ręce
przystosowane do użytku podczas zajęć sportowych, ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze brzucha
do użytku sportowego, ochraniacze na nogi przystosowane do uprawiania sportu, ochraniacze na goleń do użytku
sportowego, ochraniacze głowy do użytku sportowego,
sportowe ochraniacze na ręce do jazdy na rowerze, rękawice wykonane specjalnie do noszenia podczas uprawiania
sportu, rękawice bokserskie, rękawice sparingowe, rękawice
do karate, bokserskie worki treningowe, torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, ring bokserski.
(210) 483812
(220) 2018 03 20
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) POLOVIR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutycznie, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety
dla ludzi.
(210) 483825
(220) 2018 03 21
(731) SANOFI, Paryż, FR
(540) NOVANOC
(510), (511) 5 witaminy, substancje dietetyczne do celów
medycznych, suplementy diety do celów medycznych.
(210)
(731)

483826
(220) 2018 03 21
STOKŁOSA ŁUKASZ, Warszawa

Nr ZT17/2018

(540) DĘBIONEK

(531) 05.07.07, 05.03.02, 27.05.01
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania
z mięsa, mięso w puszce (konserwy), przetwory owocowe
(dżemy), przetwory do zup jarzynowych, sałatki warzywne,
korniszony, mięso i wędliny, ekstrakty mięsne, galarety mięsne, 30 gotowe dania z makaronu, ketchup, sos chrzanowy,
majonez, musztarda, chrzan, sosy, kasze spożywcze, mąka,
32 soki, woda, napoje bezalkoholowe, napoje warzywne,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących
towarów: gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa,
mięso w puszce (konserwy), przetwory owocowe (dżemy),
przetwory do zup jarzynowych, sałatki warzywne, korniszony, gotowe dania z makaronu, ketchup, sos chrzanowy, majonez, musztarda, chrzan, sosy, kasze spożywcze, mąka, soki,
woda, napoje bezalkoholowe, napoje warzywne.
483827
(220) 2018 03 21
REDBEE&CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębionek
(540) FLIPPER
(510), (511) 31 napoje dla zwierząt, pokarm dla zwierząt,
karma dla zwierząt domowych, pożywienie dla psów, kotów
i innych zwierząt, produkty do hodowli zwierząt, spożywcze
pasze wzmacniające dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia
dla zwierząt, karma dla psów biorących udział w gonitwach,
jadalne smakołyki dla zwierząt, jadalne przysmaki dla zwierząt
domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt, pasze mięsne
w puszce dla młodych zwierząt, 35 usługi w zakresie sprzedaży karmy dla zwierząt, środków i artykułów spożywczych dla
zwierząt, dodatków do pasz i karmy dla zwierząt nie do celów
medycznych, paszy dla zwierząt, artykułów jadalnych do żucia
dla zwierząt, napojów dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, 43 usługi w zakresie zaopatrzenia w żywność
i napoje, w tym karmy dla zwierząt, środków i artykułów spożywczych dla zwierząt, dodatków do pasz i karmy dla zwierząt
nie do celów medycznych, paszy dla zwierząt, artykułów jadalnych do żucia dla zwierząt, napojów dla zwierząt.
(210)
(731)

483843
(220) 2018 03 21
KOŁAKOWSKI ŁUKASZ AGENCJA INTERAKTYWNA
IKA, Gdańsk
(540) WIELKA FABRYKA ELFÓW

(210)
(731)
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(531)

09.07.01, 09.07.05, 09.07.25, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.04,
27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 35 agencje reklamowe, impresariat w działalności artystycznej, dystrybucja materiałów reklamowych
[próbek, druków, prospektów, broszur], reklama, 41 rozrywka, parki rozrywki, lunaparki, organizowanie balów, organizowanie przyjęć, organizowanie spektakli, organizowanie konkursów, wypożyczanie dekoracji teatralnych, organizowanie
i prowadzenie koncertów, pokaz mody w celach rozrywkowych, dyskoteki, usługi klubowe [rozrywka], karaoke, informacja o rekreacji, kultura fizyczna, organizowanie zawodów
sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], organizowanie i prowadzenie warsztatów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów.
(210) 483845
(220) 2018 03 21
(731) RAJTER MIROSŁAW, Trzciel
(540) MACHU PICCHU
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483900
(220) 2018 03 22
FINGROW CONSULTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) FINGROW CONSULTING GROUP
(210)
(731)

(531) 01.15.23, 26.02.07, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania w zakresie biznesu,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, negocjowanie umów biznesowych
dla osób trzecich.
(210) 483904
(220) 2018 03 22
(731) KACZMARCZYK RADOSŁAW RAFTER, Kaszewiec
(540) GAZELKA

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 kawa.
483895
(220) 2018 03 22
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) ADABLOK
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania w urologii.
(210)
(731)

(531)

03.04.01, 03.04.05, 03.04.07, 03.04.11, 03.04.22,
03.04.24, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 41 nauka jazdy.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

473898, 480640, 480641, 481367, 481421, 482412, 482709, 483162, 483163, 483165, 483167, 483214, 483219,
483336

2

478209, 483162, 483163, 483165, 483167, 483214, 483219

3

471661, 477306, 478807, 479941, 479943, 479990, 480005, 480087, 480403, 482064, 482066, 482355, 482705,
482721, 482814, 482856, 482857, 482859, 482861, 482863, 482870, 482874, 483226, 483279, 483452

4

483166

5

471661, 473789, 477306, 478807, 479020, 479526, 479941, 479943, 480087, 480430, 480431, 481367, 481389,
481390, 481421, 482002, 482005, 482007, 482064, 482066, 482355, 482560, 482644, 482668, 482705, 482709,
482856, 482857, 482859, 482861, 482863, 482870, 482874, 482893, 483193, 483243, 483269, 483336, 483452,
483627, 483628, 483629, 483736, 483812, 483825, 483895

6

477611, 482412, 483162, 483163, 483165, 483167, 483199, 483206, 483599, 483677, 483694

7

478827, 478860, 482445, 482677, 482938, 483653

8

480346, 482284

9

473886, 475260, 477567, 479082, 479086, 479105, 479121, 479342, 479495, 480017, 480106, 480346, 480372,
482025, 482032, 482467, 482751, 482755, 482780, 482842, 482901, 483397, 483398, 483399, 483479, 483648,
483744

10

478363, 480430, 480431, 482064, 482066, 482566, 483183, 483479

11

478860, 479105, 479116, 480346, 482834, 482843, 482938, 483200

12

480346, 482288, 482745, 482748, 483479, 483616

14

475260, 477338, 480403, 482467, 482901, 483711

15

480346

16

470443, 471661, 473886, 475260, 477306, 477338, 479082, 479086, 479116, 479342, 479495, 480378, 480489,
481157, 481504, 482467, 482842, 482901, 482968, 483440

17

480063, 482412, 483214, 483219, 483743

18

475260, 477338, 479082, 479086, 480403, 482467, 482901, 483232, 483236, 483303, 483441

19

479116, 481655, 482412, 483199, 483206, 483677, 483693

20

475260, 478327, 479116, 481595, 482354, 482917, 483200, 483205, 483206, 483279, 483305, 483306, 483307,
483440, 483599, 483656, 483677

21

471661, 475260, 478860, 480346, 480378, 482064, 482066, 482352, 482353, 482467, 482901, 483213, 483308

22

475260, 483206, 483656, 483677

24

477338, 477611, 482467, 482882, 482901, 483206, 483656, 483677

25

475260, 477338, 477567, 477611, 477848, 478331, 478482, 478623, 478624, 479082, 479086, 479091, 480403,
480489, 482222, 482467, 482704, 482882, 482901, 483188, 483260, 483441, 483468, 483479, 483484, 483594,
483656, 483712, 483750

26

475260

27

483743

28

475260, 477306, 477567, 479082, 479086, 479091, 479495, 480346, 480489, 482467, 482693, 482901, 483197,
483279, 483479, 483802, 483803

29

471661, 474249, 479020, 480378, 480493, 480496, 480498, 480510, 480512, 480516, 480584, 481975, 482327,
482560, 483174, 483268, 483294, 483826

30

471661, 474249, 475260, 477946, 479020, 479665, 480378, 480584, 481165, 481170, 481172, 481975, 481998,
482000, 482467, 482477, 482478, 482560, 482901, 482947, 483019, 483174, 483562, 483691, 483826, 483845

31

471661, 474249, 479020, 479482, 479641, 481367, 481975, 482427, 482560, 483279, 483336, 483827
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1

2

32

471661, 473801, 473964, 474249, 478314, 479020, 479482, 481263, 481264, 481268, 481725, 481727, 481728,
481729, 482034, 482323, 482377, 482467, 482759, 482901, 482922, 482956, 482957, 483263, 483264, 483267,
483294, 483333, 483562, 483604, 483606, 483690, 483826

33

474020, 478483, 479481, 480718, 480734, 481263, 481264, 481268, 481725, 481727, 481728, 481729, 482034,
483231, 483604

34

479779, 480734, 482814

35

473849, 473876, 473886, 473964, 475260, 477567, 477654, 478331, 478482, 478609, 479006, 479020, 479082,
479086, 479091, 479121, 479342, 479495, 479641, 480372, 480378, 480430, 480431, 480489, 480734, 480787,
481157, 481504, 481714, 481813, 481975, 482288, 482312, 482327, 482352, 482353, 482354, 482432, 482438,
482440, 482467, 482477, 482478, 482560, 482693, 482704, 482705, 482726, 482727, 482842, 482843, 482882,
482895, 482901, 482905, 482917, 482922, 482947, 482968, 483162, 483163, 483165, 483167, 483200, 483201,
483215, 483226, 483232, 483236, 483352, 483369, 483397, 483398, 483399, 483440, 483446, 483468, 483497,
483586, 483594, 483653, 483689, 483692, 483711, 483713, 483714, 483802, 483803, 483826, 483827, 483843,
483900

36

473849, 473876, 477654, 478482, 479121, 479342, 480787, 482237, 482238, 482312, 482404, 482407, 482779,
482997, 482998, 483446, 483744, 483748

37

479052, 479105, 479342, 480372, 480787, 480962, 481655, 482014, 482312, 482351, 482404, 482407, 482643,
482834, 482843, 482997, 482998, 483023, 483206, 483214, 483219, 483397, 483398, 483399, 483446, 483497,
483623, 483653, 483694, 483708

38

479121, 480346, 482312, 482438, 482440, 482467, 482901, 482968, 483586, 483692

39

473964, 478482, 479342, 479495, 479641, 480378, 482288, 482327, 482412, 483166

40

473886, 473964, 482327, 482412, 482895, 483194, 483214, 483219, 483440, 483468

41

470443, 472026, 473886, 473964, 475260, 476442, 476446, 477567, 478363, 479006, 479082, 479086, 479495,
480378, 480981, 481157, 481504, 481714, 481813, 482222, 482252, 482288, 482312, 482430, 482438, 482440,
482467, 482674, 482726, 482727, 482829, 482842, 482844, 482901, 482905, 483203, 483265, 483497, 483564,
483565, 483567, 483678, 483692, 483702, 483707, 483713, 483714, 483843, 483904

42

473964, 479006, 479121, 479342, 481157, 482014, 482438, 482440, 482467, 482629, 482901, 482938, 482997,
482998, 483202, 483397, 483398, 483399, 483497, 483648, 483673, 483674, 483694

43

476442, 476446, 479006, 479495, 480378, 480628, 482323, 482467, 482477, 482478, 482618, 482674, 482682,
482901, 482922, 482968, 483565, 483827

44

476442, 476446, 478363, 479006, 480005, 480378, 480430, 480431, 480628, 482003, 482004, 482014, 482247,
482674, 482693, 482726, 482727, 482738, 482952, 483692, 483713, 483714

45

473876, 477654, 479006, 479495, 482438, 482440, 482686, 482779, 483352

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

#e biznes festiwal
100% ECO SKŁAD ZDROWIA
SKLADZDROWIA.PL
1553
1886 WODOCIĄGI I KANALIZACJA
4 FACTORY
4MOVE isotonic drink ICEK2
7 Stawów ROK ZAŁOŻENIA 2017
AA Botanical Care
AA Botanical story
AA Botanical Way
AA Botanicca
AA Simple Botanic
ACC STORE
ADABLOK
AGO Esports
AGO
AIOFT
AKADA
Al Dente FAMILI TRADITION
Aloha island
AMMKO o smaku Rosołu
Zupa Błyskawiczna z Kluskami
oryginalne kluski Vifon
Animoon
ANTIHYPE
APTECZNE REWOLUCJE
AR APTECZNE (R)EWOLUCJE
ATM MIKODA
ATMO
ATRA
BabyQ
Barbara Pękacka F.U.H.
BASICLAB DERMOCOSMETICS
BASICLAB DERMOCOSMETICS
BASICLAB
beeo
Bella Fiore Italian design
BELLISPHARMA
beltplus
Bera
Bieszczadzkie Zioła
Bisonormin
Bi-Stereo
BlueRay AQUA

482844
471661
481268
473964
483648
483267
476442
482856
482857
482859
482861
482863
482834
483895
482901
482467
473789
473886
479665
482814

480498
477567
483567
482727
482726
483616
483653
483479
482354
483232
479943
480087
479941
479641
483213
482560
482445
477848
482947
482668
480017
478314

BOCK BROWAR TENCZYNEK 1553
BohoZone
BOW MAX
Bratex Alu Gloss
Bratex Alu Matt
Bratex Crystal Matt
Bratex Standard Gloss
BROWAR TENCZYNEK 1553
BROWAR TENCZYNEK 1553
Budmat. Dachy Modułowe
Buglo
C casus FINANSE
Carbon Center High Technology Solutions
CARUZZO
Casa de la lengua szkoła
języka hiszpańskiego
CatSi
CAZARO
CENTRUM POMOCY DZIECIOM
climbed
Clindanea
Colmeric
CT CARD łączy nas chemia
CT CARD
CZAS NA TRANSPORT
Daniel Kepsky - Underwear for men
DECOBEL
dermawear
derôle
DĘBIONEK
DIAMANT VOGUE Classe est un avantage
DIAMANT VOGUE COLLECTION
Dobra Nocka
dotPR
DRAGON SINCE 2002
DRAGON
DUMAT
EKO-€URO ENERGIA
Emodin
ENERGÓR
EQUES Akumulacji Majątku FIZ
EQUES DEBITUM
Eukalisept
EUROCASH CONVENIENCE

481725
478331
483677
483165
483162
483167
483163
481263
481264
482412
482693
477654
480063
483712
483707
483279
483019
479006
483205
483269
483243
483219
483214
482842
483260
483194
483594
478624
483826
483604
483606
482430
478609
483803
483802
483599
481714
482870
482643
482238
482237
482644
480734

Nr ZT17/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

eurodent centrum stomatologiczne
od 1996 r
eurodent centrum stomatologiczne
EUROPEAN DELONG
eva natura
evree generation
FABRYKA ZAPACHU
FASHIONTECH
feriezeStokusiem.pl
Ferment KOMBUCHA
FINGROW CONSULTING GROUP
FIORINA
FIZJOPRESS
FL FastLife.pl
FLIPPER
Frutti di Mare
G
GAMIT
GAZELKA
GITAS
GLASS ZONE
glasslift
GOLDEN FIBER
GORZAŁKA KOŁOBRZESKA
PRODUKT POLSKI
GRADISOL G
GRADISOL L
GRADOMAT
GumBit Eco
HaliBali
HAPPY EKO
HAPPY TO SEE YOU
HOTEL SKANSEN CONFERENCE & SPA
HOTEL WĘGIERKI
hotlec
HPR S.A. w KRAKOWIE
IMPREZA
INFAIR
INFINITY
INNBIO piękny ogród bez chemii
IOOSOO
IPECO DEVELOPMENT
iPS SGB SPÓŁDZIELCZY System Ochrony SGB
ITODESIGN
IV
JADŁOMATY
JENNY FAIRY
JusiCO
Just Drive
Kalisz
KANCELARIA PRAWNA LEGATIS

2

482004
482003
483691
482721
483452
483226
482704
482288
483562
483900
483303
483564
472026
483827
481998
483174
482893
483904
481390
479116
480962
482427
478483
482007
482005
483446
483693
482882
474249
482968
480628
482618
483629
483694
481421
483202
477946
483336
478623
482407
473849
482014
479091
480372
483441
473801
479342
475260
482686

89
1

2

KENGER
KORTINA
KWONG LUNG
Lajla
LAMUR JUBILER
LASH COACHING
laufhund
LEDOX
LEMON DEMON
LEON jabłko gruszka kiwi
BEZ KONSERWANTÓW Hortex
LEON jabłko truskawka rabarbar
BEZ KONSERWANTÓW Hortex
Lepszy ZBEER
leśne skarby
LIGHTROOM
Lily Nail Spa
look pharm
LoveAir
Luna GLOSSY
Luna MAT
ŁOMŻA BROWAR ŁOMŻA
MACHU PICCHU
made in MAŁOPOLSKA
made in MAŁOPOLSKA
MAFLORA
MAGRINA
MALACHIT
Manicure Systems
manufaktura krawiecka
MARCOWE BROWAR TENCZYNEK 1553
MAREX TECHNOLOGY
MARSZ DLA JEZUSA
MARY KAY LINK & LEARN
MATEO PAZ
mBank jest kobietą
meditermic
medme.tv
MEET & FIT SLOW FOOD SINCE 2014
Metalcord
Miasteczko Galicyjskie
MIDZA
mind SHOWER
MISS NATURE INTERCONTINENTAL
Mobilari
MODULO BÉTON
MOLOS.cloud
monnari emonnari
Mr. ROLLO
n
NAGiE 2 GÓRALKI z arachidami
SŁODKA RADOŚĆ W DWÓCH KAWAŁKACH

483689
483306
483656
478482
483711
483678
483231
483623
482034
482956
482957
482922
481975
478363
482952
479020
483201
482751
482755
483333
483845
479082
479086
473898
483305
482997
483200
483468
481727
482938
480981
480106
483702
483497
483628
483692
482682
482677
483265
481389
481813
470443
482432
481655
483399
480403
480378
482829
481172

90

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

NAGiE GÓRALKI 2 extra kakaowe
SŁODKA RADOŚĆ W DWÓCH KAWAŁKACH
NAGiE GÓRALKI 2 smak wanilii
SŁODKA RADOŚĆ W DWÓCH KAWAŁKACH
Najlepiej Razem
nakładać bezpośrednio na rdzę
CORIZON FARBA SYNTETYCZNA
DO GRUNTOWANIA REAKTYWNA
CZERWONA TLENKOWA
nastula club
Nasza Kukurydza
naturepolis
Nicolaus Copernicus
SPECIAL LIMITED EDITION ESTABLISHED 1921
Noce i Dnie ROK ZAŁOŻENIA 2017
NOVANOC
NOWAK 1991
nuo
O GROUP
Od Słonka
OKTAN Każda kropla ma znaczenie!
opti
Orange
orients Nature N
Oryal. MAX
OVO
PATORA
PCU Polska ubezpieczenia
PÉ LEVE
PERFO TEXCONCEPT
PGI GROUP
PHOENIX
PILS BROWAR TENCZYNEK 1553
PIOTRKOWSKIE PILS
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
PLEBISCYT IZYDORY - FIRMA PRZYJAZNA
DLA ROLNIKA
POLOVIR
poptime
PRIMARO
prodrobot
PROLEO
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
„Legionowo” Sp. z o.o.
PSZENICZNE BROWAR TENCZYNEK1553
PURI HOUSE WYPIEKI GRUZIŃSKIE
PURI HOUSE
PURPURA PP
Q-lock
Q-lock-Go
RADFARM
RAPIHEM
Rebel Co weekend SUPEROKAZJE!

2

481165
481170
480584

478209
482222
481367
482705
479481
476446
483825
482327
482629
483236
483206
483369
483743
478860
480005
482066
479482
481595
483748
480718
483023
482843
483193
481728
483263
483264
481504
483812
483440
483308
482566
477611
483166
481729
482477
482478
483484
482353
482352
483713
482002
480346

Nr ZT17/2018
1

2

Recoculin
redanemone
REDNT
RELLIN sen
RF RADFARM
ROCKWAY
RODOBOX
ROOKS GARAGE SPECIALIZED
AUTOMOTIVE TOOLS
ROSAFILO NATURA & PIĘKNO
RWUK
RYBITWA
rysowienie
Sami Swoi
SEBRUK
Senior Med Centrum Opieki
Seredin
SG7
SHOQ Boutique
showup.pl
Showup.tv
SIARCZAN WAPNIA granulat Premium Plus
silesia automotive & advanced
manufacturing
SMAK SŁOWA
smart club SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
smary mary
Sonel
spark & mortar
Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936
sprytne dzieciaki
STATIMA
STORM Outboards
strefa ZERO
SULKY
Super Miedziak
System AdAS Aplikacje dla Administracji
Samorządowej
TABOU
TALO DEVELOPMENT
TARBONUS ROK ZAŁOŻENIA 1991
TAXO
tendina.pl
tensoft PROGRAMY KOMPUTEROWE
DLA SAMORZĄDÓW
termileck
THE HOUSE OF CRAVEN SINCE 1863 CRAVEN
TOLIA
UWAGA! WYSOKIE NAPIĘCIE WARNING!
HIGH VOLTAGE
V

483736
478327
483397
478807
483714
482745
483352
482284
479990
483183
482674
482905
482998
483708
482738
482874
482351
483750
482438
482440
480641
473876
479495
482252
479052
482780
480430
483268
477306
482779
478827
483690
479526
482709
483673
482748
480787
481157
483215
482895
483674
483627
479779
483307
482759
482355

Nr ZT17/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

91

2

1

Vedabook

482032

Vedaco

482025

VENI VIDI EMI

482404

Vibroaction

483197

VICIPLUS+

483294

VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA
O SMAKU KURCZAKA ZŁOTY ŁAGODNA
VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA
Z CHILI POMIDOR PIKANTNY MEGA OSTRA
SPICY TOMATO FLAVOUR INSTANT
NOODLE SOUP (VERY HOT)
Viking RYNNY
WAPNO MAGNEZOWE granulat
Premium Plus
WARKOT
WGN WIELKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI
WIELKA FABRYKA ELFÓW
Wilhelmina
WIOSKA INDIAŃSKA HOKKA HEY
WOMEB
XPLORE TEAM.LUBIĘ WIEDZIEĆ
YU YU
ZONEKIDS.PL
ŻABKOMAT

VIFON SINCE 1963 KIM CHI ZUPA
BŁYSKAWICZNA Z KLUSKAMI ORIENTAL
BRAND PREMIUM PIKANTNA INSTANT
NOODLE SOUP (HOT)

480516

VIFON SINCE 1963 LAU THAI ZUPA
BŁYSKAWICZNA Z KLUSKAMI ORIENTAL
BRAND PREMIUM PIKANTNA INSTANT
NOODLE SOUP (HOT)

480512

VIFON SINCE 1963 SUAN TANG ZUPA
BŁYSKAWICZNA Z KLUSKAMI O SMAKU
OSTRO-KWAŚNYM ORIENTAL BRAND
PREMIUM LEKKO PIKANTNA HOT AND
SOUR FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP
(SLIGHTLY HOT)

480510

2

480493

480496
483199
480640
482377
482312
483843
474020
483565
482917
480489
483188
483586
483744

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.
954115
989296
1076483
1164377
1355138
1356476
1389000
1392322
1395708
1395769
1395777
1395870
1395883
1395887
1395923
1395927
1396020
1396043
1396046
1396101
1396131

MINOAN LINES (2018 02 27)
CFE: 01.03.02, 02.01.22,
16, 35, 36, 39
26.11.13, 29.01.13
OXLEY (2018 03 22)
33
COOL TOUCH (2018 03 20)
CFE: 26.04.18, 27.05.24
7, 11, 43
XiangPiaoPiao (2018 02 21)
CFE: 03.07.17, 27.05.01, 28.03.00
29, 32
On’Connect (2018 03 16) 9, 35, 38, 39, 40, 42
Alpina (2018 02 12)
CFE: 05.03.13, 26.11.13, 27.05.07, 29.01.13
32
IoTInspector (2018 03 15)
CFE: 16.03.15, 26.01.01, 26.11.22,
9, 35, 42
27.05.10, 29.01.13
OMBRE NOMADE (2018 03 16,
3
2017 09 18)
CONTRACTWARSCLIENT 9, 14, 25, 28, 41, 42
(2017 11 13, 2017 09 10)
FGA (2017 12 08)
CFE: 27.05.01
21
CONELEHEAVY (2017 12 11)
CFE: 26.11.02, 26.13.25, 27.05.01
7
TERRE DI SANT’ ALBERTO
32, 33
(2018 02 16)
UN JARDIN SUR LA LAGUNE
3
(2018 01 05, 2017 07 10)
JOYCO (2017 07 06)
CFE: 01.03.01, 02.03.04, 08.01.19, 19.03.03,
30
24.01.05, 29.01.15
Vola (2018 01 09, 2017 07 31)
CFE: 03.07.03, 26.04.06, 27.05.24, 29.01.13
29
ATMOS (2018 01 12)
7
GTAUDIO (2017 10 20, 2017 08 14)
CFE: 27.05.01
9
COMMON GENDER
25
(2017 12 11)
TOSOT (2017 12 14)
7
2018 03 15)
CFE: 03.02.07, 26.13.25
9
2017 10 20)
CFE: 28.03.00
5

1396144
1396193
1396202
1396212
1396266
1396305
1396311

1396329
1396367
1396454
1396466

1396478
1396508
1396522
1396530
1396532
1396535
1396536
1396549

SILVERIN (2017 11 21, 2017 10 13)
5
Bonart (2017 10 03, 2017 04 18)
30
2017 11 20)
CFE: 01.01.02, 01.05.01, 28.03.00
7
V V S D (2017 12 08)
CFE: 28.03.00
14, 35
2018 01 25)
CFE: 28.03.00
37
Autowini (2017 12 04)
35
COOD Code Of Original Dynamics
(2017 09 29)
CFE: 25.12.03, 26.04.05,
25, 35
27.05.09, 29.01.12
SILVERLINE (2018 01 16, 2017 11 03)
30, 32
LOKUM atlyesi Delight Workshop
(2017 09 22)
CFE: 25.01.25, 27.05.10, 29.01.13
29, 30, 35
2017 07 15, 2017 02 16)
CFE: 26.04.16, 26.13.01,
9, 16, 35, 36,
29.01.14
38, 41, 42
the fixies (2017 10 06, 2017 05 17)
CFE: 02.09.14, 04.05.05,
9, 16, 25, 28,
26.04.07, 27.03.15, 29.01.15
29, 30, 31, 32,
35, 38, 41
2017 12 14)
CFE: 28.03.00
29
GT MEDIA (2017 10 20, 2017 08 14)
CFE: 27.05.01
9
A ALAMA (2017 06 15, 2017 02 14)
CFE: 26.01.01, 27.05.01
3, 5
UBC GROUP (2017 09 06,
7, 11, 35
2017 08 14)
RUANTA (2017 12 11)
1
IRISATED (2017 12 14)
CFE: 26.01.16, 26.15.01, 28.03.00
17
IRISATED (2017 12 14)
CFE: 26.01.16, 26.15.01, 28.03.00
9
QILONG OFFSHORE PETROLEUM STEEL PIPE
CORPORATION (2018 01 25)
CFE: 28.03.00
40

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1396532

3

1392322,

1395883,

1396522

5

1396131,

1396144,

1396522

7

1076483,

1395777,

1395927,

1396046,

1396202,

1396530

9

1355138,
1396508,

1389000,
1396536

1395708,

1396020,

1396101,

1396454,

1396466,

11

1076483,

1396530

14

1395708,

1396212
1396454,

1396466

1396311,

1396311,

1396367,

16

954115,

17

1396535

21

1395769

25

1395708,

1396043,

28

1395708,

1396466

1396466

29

1164377,

1395923,

1396367,

1396466,

1396478

30

1395887,

1396193,

1396329,

1396367,

1396466

31

1396466

32

1164377,

1356476,

1395870,

1396329,

1396466

33

989296,

1395870

35

954115,
1396454,

1355138,
1396466,

1389000,
1396530

1396212,

1396305,

36

954115,

1396454

37

1396266

38

1355138,

1396454,

39

954115,

1355138

1396466

40

1355138,

1396549

41

1395708,

1396454,

1396466

42

1355138,

1389000,

1395708,

43

1076483

1396454

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.
475251
475120

479132

VILLA ASTERIA Bettina Budnik - Gaudyn
2017 11 14
43
ALTESSE ZIGARETTENHÜLLENERZEUGUNG
UND PAPIERVERARBEITUNG GESELLSCHAFT
M.B.H.
2018 01 15
34
PERŁA-BROWARY LUBELSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA
2018 03 26
32

478681
478187
477377
479732

BIOFARMA SAS
2018 03 27
5
Sybilska Katarzyna Livinghome
2018 04 03
37, 42
Kotliński Roman
2018 04 04
9, 16, 35, 41
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
2018 04 03
5

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.
1378376
1379190
1379865

Carolina Herrera Ltd
2018 03 29
18, 25
Emil Lux GmbH & Co. KG
2018 03 30
3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19,
20, 21, 24, 25, 27, 35
KIA MOTORS CORPORATION
2018 04 11
12

SPIS TREŚCI
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ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. .............
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