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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 ZT18

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.
457568
(220) 2016 06 08
YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. Schiphol-Rijk,
Holandia
(540) POLAND POSITION

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
z branży odzieżowej, obuwniczej i motoryzacyjnej, zwłaszcza pojazdów mechanicznych, motocykli, skuterów, quadów, samochodów, akcesoriów do pojazdów mechanicznych, akcesoriów do motocykli, preparatów chemicznych
do pojazdów mechanicznych, odzieży ochronnej do jazdy
na motocyklach, ochraniaczy do jazdy na motocyklach,
kombinezonów motocyklowych, odzieży skórzanej, odzieży
z tworzyw sztucznych, butów, kasków, rękawiczek, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie detalicznym oraz w hurtowni, 37 usługi w zakresie prowadzenia
stacji obsługi i naprawy pojazdów w tym konserwacja i naprawa pojazdów, usługi dotyczące smarowania pojazdów
mechanicznych, czyszczenia i polerowania, mycia i zabezpieczenia przed korozją, malowania pojazdów mechanicznych, wulkanizacji.
457569
(220) 2016 06 08
YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. Schiphol-Rijk,
Holandia
(540) poland position
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
z branży odzieżowej, obuwniczej i motoryzacyjnej, zwłaszcza pojazdów mechanicznych, motocykli, skuterów, quadów, samochodów, akcesoriów do pojazdów mechanicznych, akcesoriów do motocykli, preparatów chemicznych
do pojazdów mechanicznych, odzieży ochronnej do jazdy
na motocyklach, ochraniaczy do jazdy na motocyklach,
kombinezonów motocyklowych, odzieży skórzanej, odzieży
z tworzyw sztucznych, butów, kasków, rękawiczek, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie detalicznym oraz w hurtowni, 37 usługi w zakresie prowadzenia
stacji obsługi i naprawy pojazdów w tym konserwacja i naprawa pojazdów, usługi dotyczące smarowania pojazdów
mechanicznych, czyszczenia i polerowania, mycia i zabezpieczenia przed korozją, malowania pojazdów mechanicznych, wulkanizacji.
(210)
(731)

464108
(220) 2016 11 21
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) NANOLIPO
(510), (511) 5 miejscowe kremy znieczulające, środki
przeciwbólowe.
(210)
(731)

464901
(220) 2016 12 07
KRZYSZTOFIAK ZBIGNIEW F.P.H.U. REZOS,
Mszana Dolna
(540) REZOS
(210)
(731)

(531) 29.01.11, 27.05.01, 03.03.01, 03.03.17, 03.03.26
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa oraz detaliczna paliw płynnych, 37 instalacja, konserwacja, naprawa komputerów, kas
fiskalnych, 39 usługi transportowe.
(210) 472145
(220) 2017 05 25
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) Long4Lashes
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne, preparaty po opalaniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, kosmetyki do demakijażu, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do brwi, kosmetyki
do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do pielęgnacji włosów,
środki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe,
tusze do rzęs, stylizatory do brwi w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, serum
przyspieszające wzrost rzęs i brwi, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych,
preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, tusze
do rzęs do celów lecznichych, odżywki do rzęs do celów
leczniczych, preparaty do rzęs do celów leczniczych, preparaty na porost rzęs do celów leczniczych, preparaty do brwi
co celów leczniczych, preparaty na porost brwi do celów
leczniczych, preparaty na porost włosów do celów leczniczych, preparaty na porost paznokci do celów leczniczych,
podkłady do celów leczniczych, pudry do celów leczniczych.
472299
(220) 2017 05 29
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI BIO
(210)
(731)
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(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.01.04, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, nawozy
do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty
do hartowania i lutowania metali, substancje chemiczne
do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 3 środki wybielające i inne substancje stosowania 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, 18 skóra
i imitacje skór, wyroby z tych materiałów, w szczególności aktówki, bagaż, baty i bicze, bigle do torebek, błona
z jelit zwierzęcych, chlebaki, chomąta dla koni, czapraki
pod siodła końskie, derki na konie, portfele, w tym etui
na karty, etui na klucze, nadto etykiety skórzane, kagańce, klapy na oczy dla koni, koperty ze skóry do pakowania,
kosmetyczki, krupony, kufry bagażowe, moleskin, myśliwskie worki, nagłówki do uprzęży, nakolanniki dla koni, nici
ze skóry, skórzane nosidełka dla niemowląt do noszenia
na ciele, obroże, odzież i okrycia dla zwierząt, okładziny
do mebli skórzanych, osprzęt do uprzęży, paski, w tym paski do ekwipunku wojskowego, pod brodę i skórzane inne
niż odzież, plecaki i tornistry, torby na ubranie, pojemniki
na wizytówki, pokrowce na parasole i sprężyny, portmonetki, postronki do uprzęży, przywieszki do bagażu, pudła
i pudełka, rączki do parasoli i walizek, rzemienie, rzemyki
do łyżew, sakwy, siodła do jazdy konnej, skórzane pasy
na ramię, smycze, stroje dla zwierząt domowych, strzemiona, szelki do prowadzenia dzieci, skórzane sznurówki, tefilin, skórzane siatki, teczki, torby i torebki, uchwyty
do noszenia toreb z zakupami, uchwyty lasek spacerowych, walizki, worki, wykończenia i dekoracje ze skóry
do mebli, wyprawione skóry, zapięcia do siodeł, zawory
i wentyle ze skóry, oraz zestawy podróżne, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, parasolki
i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 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 produkty zbożowe, chlew,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa,
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sos
(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, 42 kontrola jakości.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
(210)
(731)

473470
(220) 2017 06 28
TAHEEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Michałowice

5

(540) HAND MADE POLAND PAKOWANE RĘCZNIE
COLLECTED FROM NATURE POLAND ZBIERANE
Z NATURY

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.01.16, 02.09.14
(510), (511) 29 susz owocowy, 30 herbaty ziołowe, przetworzone zioła pojedyncze, przetworzone mieszanki ziołowe,
przetworzone mieszanki ziołowo - owocowe.
473582
(220) 2017 06 30
AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany
(540) STARTUS
(510), (511) 1 chemicznie zmienione nawozy złożone fosforany [nawozy], ekstrakty z wodorostów do użytku jako nawozy, kompost z przegniłych liści [nawozy], mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do nawożenia,
nawozy azotowe, nawozy bez zawartości chloru, nawozy
biologiczne, nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania
gleby, nawozy biologiczne stosowane do obróbki nasion,
nawozy chemiczne, nawozy dla rolnictwa, nawozy dla rolnictwa z alg morskich, nawozy do gleb, nawozy do gleby,
nawozy do gleby i ziemi doniczkowej, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy do trawy, nawozy do trawy lub terenów
trawiastych, nawozy do użytku domowego, nawozy hydroponiczne, nawozy i użyźniacze.
(210)
(731)

(210) 473845
(220) 2017 07 07
(731) KOLANOWSKI GERARD, Lipiny Stare
(540) DeVodka
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, 43 usługi w zakresie
prowadzenia kawiarni, cukierni, lodziarni, kafeterii, barów,
restauracji.
473998
(220) 2017 07 12
REHA FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) REHA FUND

(210)
(731)

(531) 03.07.10, 24.13.01, 24.13.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne, artykuły
ortopedyczne, kule inwalidzkie, obuwie ortopedyczne, poduszki do celów leczniczych, protezy kończyn, przyrządy
do przemieszczania inwalidów, pasy do celów leczniczych,
pasy ortopedyczne, materace dla celów leczniczych, gorsety
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dla celów leczniczych, inhalatory tlenowe dla celów medycznych, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować w hurtowni,
sklepach i na stronie internetowej z artykułami ortopedycznymi, aparaturą i instrumentami medycznymi, 37 naprawa
i serwis aparatury medycznej, artykułów ortopedycznych,
przyrządów do przemieszczania inwalidów.
(210) 474025
(220) 2017 07 12
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Shave Safe
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, 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, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli
do celów medycznych, preparaty lecznicze do i po goleniu.
(210) 474026
(220) 2017 07 12
(731) ŁABNO TOMASZ, Tarnów
(540) AeroVisco
(510), (511) 10 materace przeciwodleżynowe, nakładki przeciwodleżynowe na materace, poduszki do siedzenia, 20 materace, nakładki na materace, poduszki do siedzenia, maty
jako wkłady do materacy.
(210) 474028
(220) 2017 07 12
(731) ŁABNO TOMASZ, Tarnów
(540) SemiVisco
(510), (511) 10 materace przeciwodleżynowe, nakładki
przeciwodleżynowe na materace, poduszki do siedzenia,
poduszki ortopedyczne, poduszki dla niemowląt, materace
zwijane dla niemowląt, 20 materace, nakładki na materace,
materace nawierzchniowe, poduszki do siedzenia, maty jako
wkłady do materacy, materace rolowane przenośne, materace turystyczne, poduszki.
474029
(220) 2017 07 12
INDUSTRIA TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) SZYCHTÓWKA

(210)
(731)

Nr ZT18/2018

(531) 15.01.19, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wino,
wódka.
(210) 474031
(220) 2017 07 12
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Shave Safe&Care
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, 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, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli
do celów medycznych, preparaty lecznicze do i po goleniu.
474038
(220) 2017 07 13
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) IBUM

(210)
(731)

(531) 19.13.21, 26.11.21, 01.15.09, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki przeciwmigrenowe, tabletki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki.
474039
(220) 2017 07 13
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) IBUM
(210)
(731)

(531) 01.15.09, 19.13.21, 26.04.02, 26.11.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki przeciwmigrenowe, tabletki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki.
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474040
(220) 2017 07 13
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) IBUM
(210)
(731)

(531) 01.15.09, 19.13.21, 26.04.02, 02.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki przeciwmigrenowe, tabletki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki.
474042
(220) 2017 07 13
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) Hascovir

(210)
(731)
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(531) 24.09.02, 14.05.03, 24.01.05, 27.05.01
(510), (511) 37 asfaltowanie, budowa fabryk, budowa falochronów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych,
budownictwo, budownictwo podwodne, budownictwo
portowe, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie
i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń nawadniających, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, izolowanie budynków,
konsultacje budowlane, malowanie, malowanie lub naprawa
znaków, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji
alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż wyposażenia
kuchennego, murarstwo, nadzór budowlany, nitowanie,
rozbiórka budynków, szlifowanie papierem ściernym, szlifowanie przy użyciu pumeksu, tapetowanie, tynkowanie,
układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi
dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie
budynków.
474240
(220) 2017 07 17
TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kunów
(540) Tygryski
(210)
(731)

(531) 01.01.25, 27.05.01, 24.17.04, 29.01.14, 26.01.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety,
preparaty lecznicze.
474053
(220) 2017 07 13
PFEIFER & LANGEN GLINOJECK SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań
(540) Tofi

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.03, 29.01.13
(510), (511) 5 mieszanki paszowe do celów leczniczych,
mieszanki paszowe uzupełniające do celów leczniczych,
dodatki do paszy do celów leczniczych, 31 pasze, materiały paszowe, mieszanki paszowe nie do celów leczniczych,
mieszanki paszowe uzupełniające nie do celów leczniczych,
wapno do paszy, dodatki do paszy nie do celów leczniczych,
karmy dla zwierząt.
(210) 474232
(220) 2017 07 17
(731) WIZE MICHAŁ KRZYSZTOF, Siemianice
(540) PORTERS DEVELOPMENT

(531) 03.01.04, 05.07.02, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.09, 29.01.15
(510), (511) 29 suszone owoce, skórki owocowe, chipsy owocowe, bakalie, suszone owoce z krajów tropikalnych, płatki
ziemniaczane, chrupki i chipsy ziemniaczane, 30 chrupki kukurydziane, płatki kukurydziane nie będące słodyczami ani
wyrobami cukierniczymi, płatki śniadaniowe, płatki owsiane,
biszkopty, precle, chipsy jako produkty zbożowe, chrupki
gryczane, chrupki jaglane, przekąski zbożowe, produkty spożywcze ze zboża, słone produkty ze zboża (paluszki), słone
przekąski ze zboża, batoniki muesli, przekąski ryżowe, wafle
ryżowe, ryż preparowany, krakersy, rogaliki, produkty na bazie kukurydzy, płatki zbożowe, płatki zbożowe pełnoziarniste,
produkty śniadaniowe na bazie zbóż, przekąski na bazie mąk
nasion strączkowych, płatki śniadaniowe na bazie mąk nasion strączkowych, produkty na bazie kukurydzy (popcorn).
(210)
(731)

474244
(220) 2017 07 17
TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kunów
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(540) Tygryski

(210)
(731)
(540)

(531) 29.01.14, 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 29 suszone owoce, skórki owocowe, chipsy owocowe, bakalie, suszone owoce z krajów tropikalnych, płatki
ziemniaczane, chrupki i chipsy ziemniaczane, 30 chrupki kukurydziane, płatki kukurydziane nie będące słodyczami ani
wyrobami cukierniczymi, płatki śniadaniowe, płatki owsiane,
biszkopty, precle, chipsy jako produkty zbożowe, chrupki
gryczane, chrupki jaglane, przekąski zbożowe, produkty spożywcze ze zboża, słone produkty ze zboża (paluszki), słone
przekąski ze zboża, batoniki muesli, przekąski ryżowe, wafle
ryżowe, ryż preparowany, krakersy, rogaliki, produkty na bazie kukurydzy, płatki zbożowe, płatki zbożowe pełnoziarniste,
produkty śniadaniowe na bazie zbóż, przekąski na bazie mąk
nasion strączkowych, płatki śniadaniowe na bazie mąk nasion strączkowych, produkty na bazie kukurydzy (popcorn).
474245
(220) 2017 07 17
TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kunów
(540) Tygryski

(210)
(731)
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474246
(220) 2017 07 17
TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kunów

(531) 29.01.13, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 29 suszone owoce, skórki owocowe, chipsy owocowe, bakalie, suszone owoce z krajów tropikalnych, płatki
ziemniaczane, chrupki i chipsy ziemniaczane, 30 chrupki kukurydziane, płatki kukurydziane nie będące słodyczami ani
wyrobami cukierniczymi, płatki śniadaniowe, płatki owsiane,
biszkopty, precle, chipsy jako produkty zbożowe, chrupki
gryczane, chrupki jaglane, przekąski zbożowe, produkty spożywcze ze zboża, słone produkty ze zboża (paluszki), słone
przekąski ze zboża, batoniki muesli, przekąski ryżowe, wafle
ryżowe, ryż preparowany, krakersy, rogaliki, produkty na bazie kukurydzy, płatki zbożowe, płatki zbożowe pełnoziarniste,
produkty śniadaniowe na bazie zbóż, przekąski na bazie mąk
nasion strączkowych, płatki śniadaniowe na bazie mąk nasion strączkowych, produkty na bazie kukurydzy (popcorn).
474248
(220) 2017 07 17
VOLTA PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VOLTA
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie
nieruchomościami.
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 suszone owoce, skórki owocowe, chipsy owocowe, bakalie, suszone owoce z krajów tropikalnych, płatki
ziemniaczane, chrupki i chipsy ziemniaczane, 30 chrupki kukurydziane, płatki kukurydziane nie będące słodyczami ani
wyrobami cukierniczymi, płatki śniadaniowe, płatki owsiane,
biszkopty, precle, chipsy jako produkty zbożowe, chrupki
gryczane, chrupki jaglane, przekąski zbożowe, produkty spożywcze ze zboża, słone produkty ze zboża (paluszki), słone
przekąski ze zboża, batoniki muesli, przekąski ryżowe, wafle
ryżowe, ryż preparowany, krakersy, rogaliki, produkty na bazie kukurydzy, płatki zbożowe, płatki zbożowe pełnoziarniste,
produkty śniadaniowe na bazie zbóż, przekąski na bazie mąk
nasion strączkowych, płatki śniadaniowe na bazie mąk nasion strączkowych, produkty na bazie kukurydzy (popcorn).

474322
(220) 2017 07 18
AIRCOMPENSATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) AirCompensation
(210)
(731)
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(531) 01.15.11, 18.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ściąganie długów, elektroniczne usługi windykacji należności, agencje ściągania wierzytelności, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, usługi doradcze związane
z prawami konsumenta [doradztwo prawne].
474325
(220) 2017 07 18
GENERIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
(540) El Cappo
(510), (511) 5 środki ochrony roślin, pestycydy, algicydy, bakteriocydy, fungicydy, herbicydy, środki roztoczobójcze, środki do tępienia insektów, środki do tępienia pasożytów, środki
do tępienia szkodników zwierzęcych.
(210)
(731)

474752
(220) 2017 07 28
GREEN PORT TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Zioła Ojca Franciszka
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych,
eliksiry [preparaty farmaceutyczne], herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, korzenie lecznicze, lekarstwa przeciw zaparciom, leki dla ludzi, leki pomocnicze
[wspierające] do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, olejki lecznicze, preparaty farmaceutyczne,
preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty witaminowe,
słodycze do celów leczniczych, środki uspakajające, zioła
lecznicze.
(210)
(731)

474767
(220) 2017 07 28
ANCONA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) JUTRZENKA tu kwitnie życie

9

usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, usługi deweloperskie i inwestycyjne, tworzenie
i pozyskiwanie kapitałów, poszukiwanie, zakup nieruchomości pod inwestycje budowlane, sprzedaż, wynajem lub
pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu
nieruchomości, szczególnie lokali mieszkalnych, użytkowych, stanowisk postojowych i innych powierzchni pomocniczych, przygotowywanie procesu inwestycyjnego: poszukiwanie i zakup nieruchomości pod inwestycje budowlane,
usługi doradztwa i ekspertyz w zakresie nieruchomości oraz
wyceny nieruchomości, sprawowanie kontroli w zastępstwie
i na zlecenie inwestora nad przebiegiem procesu inwestycyjnego, 37 usługi w zakresie budownictwa, usługi w zakresie
budowy budynków mieszkalnych i komercyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, usługi w zakresie robót budowlanych, montażowych, instalacyjnych, usługi w zakresie prac
wykończeniowych, usługi remontowe, usługi modernizacyjne i adaptacyjne, usługi nadzoru budowlanego, opracowanie dokumentacji budowlanej, realizacja i odbieranie kolejnych etapów robót inwestycji budowlanej.
(210) 474773
(220) 2017 07 31
(731) FUNDACJA STOMIL, Olsztyn
(540)

(210)
(731)

(531) 05.05.19, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa, informacji i zarządzania w działalności gospodarczej i handlowej związanej
z branżą budowlaną, zarządzanie projektem inwestycji oraz
budowy i projektami w zakresie inżynierii lądowej, usługi organizacji i zarządzania podwykonawcami, usługi w zakresie
marketingu, promocji i reklamy związanej z nieruchomościami, administrowanie działalności handlowej, 36 usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie sprzedaży
nieruchomości: domów mieszkalnych, lokali w budynkach
mieszkalnych, gruntów inwestycyjnych, obiektów komercyjnych, usługi w zakresie wynajmowania i dzierżawy powierzchni w budynkach mieszkalnych lub komercyjnych,

(531) 03.07.09, 21.03.01, 29.01.15
(510), (511) 35 rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów
reklamowych w tym druków, prospektów, broszur, nalepek
papierowych, gazet, dystrybucja przedmiotów z nadrukiem
reklamowym w postaci znaku towarowego, w tym kubków,
koszulek, maskotek, plakatów, banerów, dyplomów, czapek,
strojów sportowych, toreb, plecaków publikowanie tekstów
sponsorowanych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, reklama w postaci kostiumu w formie znaku towarowego, reklama telewizyjna, reklama bilbordowa, 41 usługi związane z organizacją imprez sportowych,
pokazów sportowych, usługi trenerskie, wynajmowanie
obiektów sportowych.
(210) 474786
(220) 2017 07 31
(731) CHANGE LOOK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540)
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(531) 26.11.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty
do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała
i włosów, antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach,
aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów
kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi, ekstrakty
do perfum, 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 rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, nawilżające preparaty
kosmetyczne, ściągające preparaty kosmetyczne, złuszczające preparaty kosmetyczne, preparaty do ochrony przed
słońcem, serum kosmetyczne, serum do włosów, sole kąpielowe, szampony, szminki, środki do czyszczenia zębów, środki zapachowe odświeżające powietrze, produkty toaletowe,
woda toaletowa, przybory toaletowe zawarte w tej klasie,
patyczki z watą do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, wyroby perfumeryjne, żele, żele do włosów, żele
do masażu, preparaty kosmetyczne do masażu, olejki do masażu, peelingi, peelingi do masażu, peelingi do twarzy
i do ciała, oliwki do masażu, kremy i peelingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji stóp, żele do stóp, preparaty do pedicure,
preparaty do makijażu twarzy i ciała, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do włosów, preparaty koloryzujące
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, produkty do makijażu i demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, preparaty do depilacji, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, brokat do ciała, brokat w formie sprayu
do użytku jako kosmetyk, henna do celów kosmetycznych,
kleje do przymocowywania sztucznych paznokci, kosmetyki
do pielęgnacji urody, kosmetyki w formie sproszkowanej
[pudry], sztuczne brwi, tipsy, lakiery do paznokci, puder
do makijażu, róże kosmetyczne, rzęsy sztuczne, serum do celów kosmetycznych, tusze do rzęs, cienie do powiek, preparaty likwidujące opuchliznę i cienie pod oczami, pomadki
do ust, balsamy do ust [niemedyczne], błyszczyki do ust,
ołówki do brwi, eyelinery [kosmetyki], puder do twarzy, brokat kosmetyczny, podkłady do makijażu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu skóry, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki
do ozdabiania, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do rzęs,
kosmetyki do ust, kosmetyki kolorowe, kredki do oczu, kredki
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do ust, krem bazowy, kremy do demakijażu, 5 produkty farmaceutyczne, dermokosmetyki, preparaty dermatologiczne,
produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, kremy i peelingi
do stóp do celów leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała
do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów
leczniczych, żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych,
pianki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, mydła lecznicze, mydła dezynfekujące, mydła antybakteryjne, oliwki
i balsamy lecznicze, produkty lecznicze do stóp, maści do celów farmaceutycznych, oleje dla celów leczniczych, lotiony
do celów farmaceutycznych, preparaty do masażu do celów
medycznych, olejki do masażu do celów medycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty do kąpieli leczniczych, produkty lecznicze do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów, balsamy dla celów leczniczych, plastry
i materiały opatrunkowe, plastry samoprzylepne, plastry
na odciski, plastry na otarcia, preparaty na otarcia stóp, produkty lecznicze do leczenia otarć i odcisków stóp, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, aromatyczne i balsamiczne preparaty do celów leczniczych, aerozole chłodzące
do celów medycznych, antyseptyki, antybiotyki, apteczki
przenośne wyposażone, balsamy do celów leczniczych, borowina lecznicza, preparaty balsamiczne i aromaterapeutyczne do celów leczniczych, biologiczne preparaty do celów medycznych, błonnik pokarmowy, enzymy dla celów
farmaceutycznych, detergenty do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
enzymy dla celów medycznych, guma do żucia do celów
leczniczych, kadzidełka do odstraszania owadów, kamfora
do celów medycznych, lotiony do celów farmaceutycznych,
oleje lecznicze, olejek kamforowy do celów medycznych,
preparaty chemiczne dla celów farmaceutycznych i medycznych, preparaty enzymatyczne dla celów farmaceutycznych i medycznych, mineralne suplementy diety, odżywcze
suplementy diety, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
preparaty bakteriologiczne dla celów medycznych, sole
do kąpieli do celów leczniczych, preparaty terapeutyczne
do kąpieli, sole do kąpieli mineralnych, maści lecznicze
do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami
dla ludzi i zwierząt, preparaty biologiczne do celów medycznych, napoje lecznicze, nalewki dla celów leczniczych, napoje dietetyczne dla celów leczniczych, oleje dla celów leczniczych, pokarm dla niemowląt, środki przeciwbólowe, środki
przeczyszczające, preparaty witaminowe, wyciągi dla celów
leczniczych, zioła lecznicze, cukierki dla celów leczniczych,
mleko w proszku dla dzieci, środki bakteriobójcze, środki
grzybobójcze, środki dezynfekcyjne dla celów higienicznych, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych,
syropy do użytku medycznego, preparaty wspomagające
odchudzanie, tabletki wspomagające odchudzanie, trociczki
do odymiania, żelatyna dla celów medycznych, żele do masażu do celów medycznych, preparaty do masażu do celów
medycznych, olejki do masażu do celów medycznych, peelingi do masażu do celów medycznych, oliwki do masażu
do celów medycznych, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, preparaty farmaceutyczne, herbata lecznicza,
herbaty ziołowe do celów medycznych, kapsułki do celów
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kompresy, lecznicze napary, leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach, leki
do użytku medycznego, wody mineralne do celów leczniczych, mleko w proszku dla niemowląt, środki nasenne, środki uspokajające, pastylki do celów leczniczych, środki prze-
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ciwbólowe, woda termalna, żele do stóp do celów
leczniczych, talk do stóp do celów leczniczych, 21 aplikatory
do kosmetyków, dozowniki do kosmetyków, gąbki do makijażu, gąbki do oczyszczania twarzy, gąbki toaletowe, grzebienie, grzebyki do rzęs, kosmetyczki na przybory toaletowe,
pędzelki do ust, pojemniki na kosmetyki, przybory kosmetyczne, puderniczki [pojemniczki], pędzle kosmetyczne,
szczoteczki do brwi, szczoteczki do paznokci, szczoteczki
do tuszu do rzęs, szczotki, aplikatory do makijażu, gąbki
do makijażu, 35 administrowanie działalnością gospodarczą,
badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, ulotek), handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], kolportaż
próbek, reklama, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach
franchisingu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi
modeli i modelek do celów promocji sprzedaży i reklamy,
zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, komputerowe zarządzanie plikami, kompilacja informacji do komputerowych baz danych, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach
danych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, sprzedaż detaliczna, hurtowa i za pośrednictwem Internetu kosmetyków, preparatów do makijażu, środków perfumeryjnych i zapachowych, środków toaletowych oraz aplikatorów do kosmetyków, sprzedaż
detaliczna, hurtowa i za pośrednictwem Internetu produktów farmaceutycznych, produktów leczniczych, dermokosmetyków oraz preparatów dermatologicznych.
474805
(220) 2017 07 31
TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KLIRREO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, substancje
dietetyczne przystosowane do celów medycznych, żywność
dietetyczna dla celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, preparaty witaminowe, preparaty z mikroelementami dla ludzi, suplementy mineralne do żywności,
preparaty bakteryjne do celów leczniczych.
(210)
(731)

(210) 474812
(220) 2017 07 31
(731) TARASIUK MARCIN, Warszawa
(540) AM SERWIS

(531) 26.01.01, 26.01.18, 29.01.14
(510), (511) 37 obsługa i naprawa samochodów, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych.
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474850
(220) 2017 08 01
AMICA HANDEL I MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Add+
(210)
(731)

(531) 09.03.09, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 pralki, pralko - suszarki, suszarki wirówkowe.
(210) 474885
(220) 2017 08 02
(731) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) L

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła nielecznicze, kosmetyki, nielecznicze
środki do czyszczenia zębów, detergenty piorące do użytku
w gospodarstwie domowym, enzymatyczne środki piorące,
preparaty do prania, preparaty do zmywania naczyń, detergenty do zmywarek do naczyń, patyczki z watą do celów
kosmetycznych, wata kosmetyczna, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, bawełniane płatki kosmetyczne, 4 znicze nagrobne, nieelektryczne, świece, wkłady do zniczy nagrobnych
nieelektrycznych, 5 nasączane chusteczki antyseptyczne,
chusteczki odkażające, 6 folia aluminiowa, 9 baterie, 18 torby, torby na zakupy, tekstylne torby na zakupy, 19 toaletowy (papier -), ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne,
chusteczki toaletowe, papier do pieczenia, folia spożywcza,
papier śniadaniowy, papier olejoodporny, papier impregnowany parafiną [papier woskowany], torby papierowe
do pakowania, torby na zakupy z tworzywa sztucznego, uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych, worki na śmieci,
21 ścierki, gąbki, ściereczki do szorowania, zmywaki ścierne
do celów kuchennych lub domowych, szczotki, papierowe
foremki do pieczenia, torby izotermiczne, 22 torby i worki do pakowania, przechowywania i transportu, 24 ścierki
do osuszania naczyń, ściereczki do naczyń, 29 mięso, ryby,
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, orzechy przetworzone, orzechy prażone, 30 kawa,
herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze, słodycze, czekolada i produkty czekoladowe, wafle, ciastka, cukierki, czipsy na bazie
mąki, krakersy, chrupki, kremy na bazie kakao w postaci past
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do smarowania, lody, sorbety, cukier, miód, melasa (syropy),
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, majonez, keczup, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, kukurydza prażona
[popcorn], 31 karma i napoje dla zwierząt domowych, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, nieprzetworzone
orzechy, 32 piwo, wody, wody mineralne, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i warzywne, soki owocowe i warzywne, syropy do napojów, 34 zapałki, zapalniczki, 35 usługi w zakresie sprzedaży następujących towarów: produkty
chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych,
fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, substancje chemiczne do konserwowania żywności, kleje (spoiwa)
przeznaczone dla przemysłu, farby, pokosty, lakiery, środki
zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki,
zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, metale w postaci folii
i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne,
płyny do włosów, środki do czyszczenia zębów, kosmetyki,
detergenty piorące do użytku w gospodarstwie domowym, enzymatyczne środki piorące, preparaty do prania,
preparaty do zmywania naczyń, detergenty do zmywarek
do naczyń, patyczki z watą do celów kosmetycznych, wata
kosmetyczna, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, bawełniane
płatki kosmetyczne, oleje i tłuszcze przemysłowe, smary,
mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa
(również benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, znicze nagrobne, nieelektryczne, wkłady
do zniczy nagrobnych nieelektrycznych, produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, dietetyczna żywność
i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
nasączane chusteczki antyseptyczne, chusteczki odkażające,
folia aluminiowa, baterie, urządzenia do masażu, urządzenia,
przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, pojazdy i ich części, urządzenia służące do poruszania
się na lądzie, w powietrzu lub wodzie i ich części, sztuczne
ognie, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, papier
i karton, druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do materiałów biurowych lub do celów
domowych, materiały dla artystów i do rysowania, pędzle,
materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, bagaże i torby do przenoszenia, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, laski, obroże,
smycze i ubrania dla zwierząt, torby, torby na zakupy, tekstylne torby na zakupy, meble, lustra, ramki obrazów, nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica
perłowa, muszle, sepiolit, żółty bursztyn, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub transportu, przybory oraz
pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały
do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, ścierki, gąbki, ściereczki do szorowania, zmywaki ścierne do celów kuchennych lub domowych, szczotki, papierowe foremki do pieczenia, torby izotermiczne, liny
i sznury, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze
i ich zamienniki, worki do transportu i przechowywania
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materiałów w dużych ilościach, torby i worki do pakowania,
przechowywania i transportu, tekstylia i imitacje tekstyliów,
bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, ścierki do osuszania naczyń,
ściereczki do naczyń, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka, szpilki
i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby do włosów, sztuczne włosy,
dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne
materiały do pokrywania podłóg, draperie (nietekstylne),
gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne
i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wideo, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane,
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna,
ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby
cukiernicze i słodycze, słodycze, czekolada i produkty czekoladowe, wafle, ciastka, cukierki, czipsy na bazie mąki, krakersy, chrupki, kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, sorbety, lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże,
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy),
przyprawy, lód, majonez, keczup, kukurydza prażona [popcorn], surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, świeże owoce i warzywa,
świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, żywność i napoje dla
zwierząt, słód, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), tytoń, papierosy, przybory dla palaczy, zapałki, zapalniczki.
(210) 474887
(220) 2017 08 02
(731) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) L LEWIATAN

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła nielecznicze, kosmetyki, nielecznicze
środki do czyszczenia zębów, detergenty piorące do użytku
w gospodarstwie domowym, enzymatyczne środki piorące,
preparaty do prania, preparaty do zmywania naczyń, detergenty do zmywarek do naczyń, patyczki z watą do celów
kosmetycznych, wata kosmetyczna, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, bawełniane płatki kosmetyczne, 4 znicze nagrobne,
nieelektryczne, świece, wkłady do zniczy nagrobnych nieelektrycznych, 5 nasączane chusteczki antyseptyczne, chusteczki odkażające, 6 folia aluminiowa, 9 baterie, 18 torby,
torby na zakupy, tekstylne torby na zakupy, 19 toaletowy (papier -), ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, chusteczki toaletowe, papier do pieczenia, folia spożywcza, papier
śniadaniowy, papier olejoodporny, papier impregnowany
parafiną [papier woskowany], torby papierowe do pakowania, torby na zakupy z tworzywa sztucznego, uniwersalne
woreczki z tworzyw sztucznych, worki na śmieci, 21 ścierki,
gąbki, ściereczki do szorowania, zmywaki ścierne do celów
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kuchennych lub domowych, szczotki, papierowe foremki
do pieczenia, torby izotermiczne, 22 torby i worki do pakowania, przechowywania i transportu, 24 ścierki do osuszania
naczyń, ściereczki do naczyń, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty,
jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, orzechy przetworzone, orzechy prażone, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, mąka i produkty zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze, słodycze, czekolada i produkty czekoladowe, wafle, ciastka, cukierki, czipsy na bazie mąki, krakersy, chrupki, kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, lody, sorbety, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże,
proszek do pieczenia, sól, musztarda, majonez, keczup, ocet,
sosy (przyprawy), przyprawy, kukurydza prażona [popcorn],
31 karma i napoje dla zwierząt domowych, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, nieprzetworzone orzechy,
32 piwo, wody, wody mineralne, napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe i warzywne, soki owocowe i warzywne,
syropy do napojów, 34 zapałki, zapalniczki.
474929
(220) 2017 08 03
VIRTU MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie
(540) Fresh in
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 29 gotowe do spożycia desery owocowe na bazie jogurtu, hummus, konserwowane warzywa, owoce konserwowane, przekąski na bazie owoców, nasiona słonecznika, orzechy, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sałatki
z dodatkiem kurczaka, indyka, wołowiny lub jajek, warzywa
liofilizowane, warzywa, owoce surowe, żywność gotowa
do spożycia na bazie owoców, warzyw lub z dodatkiem mięsa, ryb, jajek lub serów, zupy jarzynowe gotowe do spożycia,
30 dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie
makaron, fasolę lub ryż, mięso w cieście (gotowe), gotowe
dania z ryżu, gotowe posiłki w formie pizzy, dania gotowe
zawierające makaron, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, potrawy gotowe
zawierające makaron, ryż lub kluski, gotowe potrawy oparte
na kluskach, gotowe dania na bazie produktów zbożowych
i mąki, paszteciki, pierożki, naleśniki, kopytka, kluski, kluski
ziemniaczane, kluski na parze, kluski z warzywami lub mięsem, pizza, zapiekanki, fasolka po bretońsku, gołąbki w sosie,
pierogi, pierogi z mięsem, warzywami, kapustą, grzybami
i/lub owocami, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej
i detalicznej, również w systemie online za pośrednictwem
sieci Internet, towarów: posiłki, gotowe posiłki gotowane,
gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, warzyw, owoców morza nabiału i/lub owoców,
dania gotowe na bazie mięsa, gotowe produkty z warzyw,
mrożone gotowe posiłki składające się całkowicie lub głownie z mięsa, warzyw, owoców morza nabiału i/lub owoców,
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krokiety, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, gotowe, bigos, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające
głównie makaron, fasolę lub ryż, mięso w cieście (gotowe),
gotowe dania z ryżu, gotowe posiłki w formie pizzy, dania
gotowe zawierające makaron, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, potrawy gotowe zawierające makaron, ryż lub kluski, gotowe
potrawy oparte na kluskach, gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, paszteciki, pierożki, naleśniki, kopytka,
kluski, kluski ziemniaczane, kluski na parze, kluski z warzywami lub mięsem, pizze, zapiekanki, fasolka po bretońsku, gołąbki w sosie, pierogi, pierogi z mięsem, warzywami, kapustą,
grzybami i/lub owocami, usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą sklepów i hurtowni, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w tym
związane z prowadzeniem franczyz, usługi administrowania
i zarządzania w zakresie prowadzenia sklepów i hurtowni,
usługi organizowania pokazów, targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, marketing, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi importowo - eksportowe, doradztwo specjalistyczne handlowe,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 43 bary szybkiej
obsługi (snack bary), obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, restauracje
samoobsługowe, usługi barowe, usługi restauracyjne.
(210) 474964
(220) 2017 08 03
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) Herosi Polskiej Przedsiębiorczości
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, 41 programy lojalnościowe usługi świadczone
przez osoby lub instytucje mające na celu rozwijanie zdolności polegające na organizowaniu konkursów edukacyjnych
i rozrywkowych, organizowaniu loterii, a także organizowniu
i prowadzeniu kongresów mające na celu rozwijanie zdolności , 42 usługi świadczone przez pojedyncze osoby lub zbiorowo, odnoszące się do teoretycznych i praktycznych stron
złożonej działalności przez naukowców w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu naukowym
i technologicznym (w tym doradztwo technologiczne).
(210) 474965
(220) 2017 08 03
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) HEROSI POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Plebiscyt Handlu Detalicznego

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 03.07.17
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, 41 programy lojalnościowe usługi świadczone
przez osoby lub instytucje mające na celu rozwijanie zdolności polegające na organizowaniu konkursów edukacyjnych
i rozrywkowych, organizowaniu loterii, a także organizowniu
i prowadzeniu kongresów mające na celu rozwijanie zdolności, 42 usługi świadczone przez pojedyncze osoby lub zbiorowo, odnoszące się do teoretycznych i praktycznych stron
złożonej działalności przez naukowców w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu naukowym
i technologicznym (w tym doradztwo technologiczne).
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476308
(220) 2017 09 09
WOJCIECHOWSKA ZOFIA INSTYTUT ZDROWIA
I HORTITERAPII, Mrągowo
(540) MobilneOgrody INSTYTUT HORTITERAPII

(210)
(731)

(531) 01.15.23, 05.05.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, 10 urządzenia
i przyrządy do fizjoterapii, aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, 20 donice drewniane w postaci skrzyń, palety drewniane, pojemniki drewniane, pojemniki drewniane
umieszczone na platformach mobilnych drewnianych wykonanych z palet.
476471
(220) 2017 09 14
ROL-BRAT S. I W. ZAŁĘSCY SPÓŁKA JAWNA,
Żabin Karniewski
(540) 1982 ROL-BRAT ZAŁĘSCY
(210)
(731)

(531) 05.07.02, 15.07.04, 26.04.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontraktach na kupno
i sprzedaż produktów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 37 serwisowanie
(przeglądy) silników pojazdów, konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, 44
usługi rolnicze.

Nr ZT18/2018

(210) 478577
(220) 2017 11 03
(731) ÚSOVSKO a.s., Klopina, CZ
(540) GLUTEN FREE

(531) 05.07.02, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, batony zbożowe i energetyczne, czekolada, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, zboża,
muesli, batoniki musli, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik,
owsianka, płatki owsiane i pszeniczne, płatki jęczmienne,
płatki z naturalnego ryżu, chipsy [produkty zbożowe], mąka,
ryż,wyciskane produkty spożywcze z pszenicy, wyciskane produkty spożywcze z kukurydzy, wyciskane produkty
spożywcze z ryżu, przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski wykonane z mąki sojowej,
sól, przyprawy i dodatki smakowe, cukier, słodziki naturalne,
słodkie polewy i nadzienia, syropy i melasa.
(210) 478761
(220) 2017 11 09
(731) MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Warszawa
(540) t Warszawski Transport Publiczny

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 9 automaty biletowe, 39 transport.
478763
(220) 2017 11 09
GRUPA IGOPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA,
Witoszów Dolny
(540) IGOPAK SOURCE OF INDUSTRIAL PACKAGING
(210)
(731)

477480
(220) 2017 10 10
IP MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ipmg media group

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 38 transmisja programów telewizyjnych, 41 realizacja programów telewizyjnych.

(531) 27.05.01, 26.03.23, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, materiały
konstrukcyjne metalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa ogólnego i przemysłowego: zbiorniki metalowe
magazynowe, pojemniki i kontenery metalowe, metalowe
wkłady do pojemników: stalowych, z tworzyw sztucznych
i tekstyliów, palety metalowe, 16 papier, karton, tektura, tektura falista i wyroby z tych materiałów do pakowania i transportu, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania o ile
zawarte są w klasie 16, koszyki, pojemniki, pudełka, pudła:
klapowe, fasonowe, skrzynie, wyposażenie pudeł: kratownice, wkładki, obwoluty i przekładki z tektury, rury tekturowe,
skrzynki, tacki, torby, torebki, koperty, woreczki do pako-
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wania z papieru, kartonu, tektury lub tworzyw sztucznych,
folia z tworzywa sztucznego do pakowania, folie z tworzyw
sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub
zabezpieczania w transporcie, opakowania do butelek z kartonu lub papieru, 20 wyroby z tworzyw sztucznych do pakowania i transportu: kształtki piankowe z tworzyw sztucznych,
opakowania tekstylne z tworzyw sztucznych, opakowania
formowane próżniowo z tworzyw sztucznych, palety transportowe z tworzyw sztucznych, pojemniki transportowe
z tworzyw sztucznych, wkłady do pojemników z tworzyw
sztucznych i tekstyliów, pudełka z tworzyw sztucznych,
skrzynie z tworzyw sztucznych, wyroby z drewna i sklejki
drewnianej do pakowania i transportu: palety, przekładki,
skrzynie, koszyki, 42 prace badawcze i rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych dla osób trzecich, opracowywanie
projektów technicznych, usługi w zakresie projektowania
opakowań i pojemników transportowych, doradztwo techniczne i pomoc w doborze i właściwym zagospodarowaniu
opakowań i pojemników transportowych, badania i analizy
techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie materiałów,
kontrola jakości, wzornictwo przemysłowe.
(210) 478764
(220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) HEPALINER

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny 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
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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) 478765
(220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) CALCINOX

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny 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 chemicz-
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ne, 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) 478766
(220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) MERCIAL

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn
do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia,
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła
dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne
z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny 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.
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(210) 478769
(220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) SENES MAX

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla
zwierząt kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy
wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym,
lakiery do paznokci, 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) 478770
(220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) ESSENTIVE MAX
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(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla
zwierząt kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy
wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym,
lakiery do paznokci, 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) 478772
(220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) CHONDROTIK

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
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do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla
zwierząt kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy
wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym,
lakiery do paznokci, 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) 478773
(220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) PROSTATOL MAX

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania
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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) 478774
(220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) BIOTISS

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla
zwierząt kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy
wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym,
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy,
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu,
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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) 478775
(220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) Multivitt Silver 50+

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn
do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia,
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa
cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do golenia, heliotropina,
jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje
do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne
preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy
kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, 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, pre-
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paraty 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) 478776
(220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) VIZIN MAX

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn
do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia,
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła
dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne
z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do golenia,
heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych
celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych
włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne,
kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla
zwierząt kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne,
kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, 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,
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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) 478777
(220) 2017 11 09
(731) DOMERACKI MARCIN DUMEL, Dobre Miasto
(540) DUMORYŚ

(531)

03.01.04, 03.01.16, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 28 gry i zabawki dla dzieci, zabawki pluszowe, grzechotki, zabawki edukacyjne, zabawki elektroniczne, zabawki mówiące, zabawki muzyczne, gry
planszowe, gry ąuizowe, wielofunkcyjne zabawki dla
dzieci, elektroniczne gry edukacyjne, pojazdy jeżdżące
dla dzieci [zabawki], wiszące karuzele dla dzieci [mobile],
kostiumy będące przedmiotami do zabawy dla dzieci,
grzechotki dla dzieci z gryzakiem w formie pierścienia,
klocki do zabawy [konstrukcyjne], elementy zabawek
składanych do budowy, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, maty z zabawkami dla niemowląt,
przytulanki z pluszu, w tym przytulanki w kształcie poduszek, 35 sprzedaż towarów takich, jak: kosmetyki dla
dzieci, gryzaki, torby, plecaki, torebki, portfele, portmonetki, parasolki dla dzieci, kocyki, ręczniki dziecięce, dla
dzieci, narzuty do łóżeczek dziecięcych, ścianki ochronne do łóżek dziecięcych, bielizna pościelowa, odzież
i buty dziecięce, dziecięce okrycia głowy, wyprawki dziecięce, kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw
przebieranych, gry i zabawki dla dzieci, grzechotki, maty
z zabawkami dla niemowląt, przytulanki z pluszu, w tym
przytulanki w kształcie poduszek, 41 usługi rozrywkowe i edukacyjne dla dzieci, usługi dziecięcych placów
zabaw, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla
dzieci.
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(210) 478813
(220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) Vitabionn

Nr ZT18/2018

ne, 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.
478821
(220) 2017 11 09
MALGIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) malgips
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny 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 chemicz-

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.16, 29.01.15
(510), (511) 37 budownictwo, ciesielstwo, izolowanie budynków, konsultacje budowlane, malowanie, montaż drzwi
i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż
rusztowań, montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo,
nadzór budowlany, rozbiórka budynków, szlifowanie papierem ściernym, szlifowanie przy użyciu pumeksu, tapetowanie, tynkowanie, układanie kabli, usługi dekarskie, usługi
doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, uszczelnianie
budynków.
478953
(220) 2017 11 14
FERRPOL BRACIA MATUSZEWSCY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sierakowo
(540) FERRPOL
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.13.25
(510), (511) 7 maszyny, części maszyn i urządzenia dla przemysłu motoryzacyjnego, hydraulicznego, maszynowego,
rolniczego, maszyn budowlanych i kolejnictwa: zawory,
zawory klapowe, korpusy pomp wodnych, wodomierzy,
rozdzielaczy hydraulicznych, elementów osi i przekładni
zębatych, wsporniki pomp, obudowy do sprzęgieł pomp,
części mechanizmów napędowych innych niż do pojazdów
lądowych: osie, części osi, piasty, ramy, wsporniki, koła zębate przekładni do maszyn, korpusy, centra obróbcze i tokarki numeryczne, frezarki, obrabiarki, obrabiarki do obróbki
skrawaniem, piły do cięcia metalu jako maszyny, prasy jako
maszyny do celów przemysłowych, prasy ślimakowe, prasy
krawędziowe i zaginarki mechaniczne do celów przemysłowych, przecinarki jako narzędzia mechaniczne, spawarki
elektryczne, stoły do maszyn, szlifierki do płaszczyzn, wałów i otworów, tokarki, wytłaczarki, 11 armatura regulacyjna
i bezpieczeństwa do przewodów instalacji i sieci gazowych,
zawory do rur, zawory klapowe dla instalacji gazowych,
12 pojazdy i części pojazdów lądowych, silniki do pojazdów
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lądowych, mechanizmy i części składowe mechanizmów
sprzęgania i napędu pojazdów lądowych, części silników
samochodów osobowych: piasty, pierścienie, piastobębny
do osi jezdnych, resory amortyzujące do pojazdów, części
tłumików drgań do pojazdów i dla kolejnictwa, 40 obróbka
metali, powlekanie metali i nakładanie powłok na metale,
obróbka mechaniczna blach i elementów konstrukcji metalowych: gięcie profili proste i przestrzenne, gięcie walcowe
na zimno blach, zwijanie blach w formy symetryczne i niesymetryczne, zginanie i kantowanie blach, cięcie blach lub elementów konstrukcji stalowych, obróbka powierzchni blach:
polerowanie, platerowanie, obróbka mechaniczna metali:
frezowanie, kucie, prasowanie, szlifowanie, śrutowanie, walcowanie, wiercenie, wypalanie, wytłaczanie, kowalstwo, ślusarstwo, spawanie blach i konstrukcji stalowych, sortowanie
i rozdrabnianie złomu metali, utylizacja i unieszkodliwianie
odpadów przemysłowych, recykling odpadów, kompletowanie maszyn i urządzeń do obróbki metali na zamówienie.
479037
(220) 2017 11 16
GRUPA SM LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wieprz
(540) GRUPA SM LOGISTIC

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż: pojazdów lądowych, części zamiennych do pojazdów, akcesoriów do pojazdów, odzieży, materiałów budowlanych, instalacyjnych, wyposażenia wnętrz,
paliw, preparatów i detergentów do mycia i pielęgnacji pojazdów, preparatów do konserwacji pojazdów i ich części,
preparatów niezbędnych do utrzymania sprawności pojazdów, profesjonalnych urządzeń i narzędzi stanowiących
wyposażenie wszelkiego typu myjni samochodowych, stacji
paliw, salonów samochodowych i stacji naprawczych i diagnostycznych, usługi związane z dystrybucją w/w towarów
przez Internet, wynajmowanie powierzchni reklamowej,
usługi promocyjne i reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prowadzenie komputerowych baz danych, usługi
związane z udostępnianiem baz danych, prowadzenie salonów sprzedaży samochodów oraz innych pojazdów, usługi
agencji importowo-eksportowych, usługi związane z prowadzeniem przedstawicielstw podmiotów zagranicznych,
usługi związane z zatrudnianiem i wypożyczaniem pracowników, 37 konserwacja i naprawa pojazdów, stacje diagnostyczne pojazdów, serwisowanie pojazdów, usługi związane
z bieżnikowaniem opon i polerowaniem pojazdów, usługi
w zakresie pomocy drogowej, usługi myjni pojazdów, usługi
stacji benzynowych, usługi budowlane, usługi instalacyjne:
elektryczne, wodno-kanalizacyjne, cieplne, gazowe, klimatyzacyjne, teletechniczne, dotyczące wind, usługi deweloperskie w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego,
realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi
polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych, sprzątanie i czyszczenie
obiektów, wypożyczanie maszyn i sprzętu budowlanego
oraz burzącego, wypożyczanie myjni samochodowych,
39 transport drogowy towarów, magazynowanie i przechowywanie towarów, przeładunek towarów, konfekcjonowanie
i sortowanie towarów, dostarczanie towarów do klientów,
usługi logistyczne w zakresie transportu, magazynowania
i przeładunku towarów, transport osób, wynajmowanie i wy-
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dzierżawianie pojazdów, prowadzenie parkingów, wynajmowanie garaży, prowadzenie biur turystycznych i biur podróży w celu organizacji podróży ze zwiedzaniem, rezerwacji
miejsc w podróży oraz rezerwacji środków transportu, wynajmowanie powierzchni na prowadzenie salonów sprzedaży pojazdów i wypożyczalni pojazdów, usługi w zakresie
dystrybucji paliw.
479201
(220) 2017 11 20
FCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIEPOŁOMICE
(540) CONNECTICO Grupa FCA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, anteny i instalacje antenowe, kable telekomunikacyjne, światłowodowe, miedziane, urządzenia i układy
dla techniki światłowodowej, telekomunikacyjnej, radiowej,
satelitarnej, komputerowej i transmisji danych, w tym transmisji multimedialnych, wideokonferencji oraz przetwarzania,
kompresji i przesyłania danych, dźwięku, obrazu, przyrządy
miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne,
urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia optyczne,
wzmacniacze i korektory, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone
na nośnikach informacje i dane, układy i urządzenia stosowane w technikę światłowodowej, elementy i osprzęt torów optycznych i teletechnicznych, w tym koncentratory,
huby, routery, switche, przełącznice, mufy, tłumiki, filtry,
gniazdka, złącza, szafy telekomunikacyjne, 35 sprzedaż on-line towarów z klasy 09, 38 leasing usług telekomunikacyjnych, wypożyczanie i leasing sprzętu telekomunikacyjnego,
światłowodowego.
(210) 479225
(220) 2017 11 20
(731) SADOWSKI ADRIAN MONOFONICA, Rzeszów
(540) MONO FONICA

(531)

02.01.04, 02.01.05, 02.01.08, 02.01.23, 18.01.05, 18.01.23,
27.05.01, 27.01.06, 27.01.12, 16.01.16
(510), (511) 20 wyroby stolarstwa meblowego, stoiska wystawowe, stoły warsztatowe, szafki, 35 sprzedaż i promocja
dla osób trzecich stojaków na stoiska wystawowe, szafek, pojemników, segregatorów na płyty winylowe, ekspozytorów
do przechowywania materiałów z zapisem dźwiękowym.
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479355
(220) 2017 11 23
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) BRILANTE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 24 poszewki na poduszki.
479357
(220) 2017 11 23
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) LARMES
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 20 poduszki dekoracyjne, 24 bieżniki stołowe.
479359
(220) 2017 11 23
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) DĄB SOMA

(210)
(731)
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szkolenia zawodowego, świadczenie usług edukacyjnych
i szkoleniowych, prowadzenie szkoleń biznesowych, organizowanie i prowadzenie kursów zawodowych, organizowanie
i prowadzenie kursów edukacyjnych, biznesowych i szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów i konferencji związanych z biznesem, organizowanie i prowadzenie
internetowych seminariów edukacyjnych, biznesowych
i szkoleniowych.
(210) 479416
(220) 2017 11 24
(731) SALSARULO PHARMA, Boulogne-Billancourt, FR
(540) MELAXOSE
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, lecznicze i weterynaryjne, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych.
479432
(220) 2017 11 27
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) FLUIDOTUSS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

479447
(220) 2017 11 27
REFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza
(540) REFRA
(210)
(731)

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 19 płyta meblowa.
479360
(220) 2017 11 23
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) MORINO
(210)
(731)

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 27 dywaniki łazienkowe.
(210) 479367
(220) 2017 11 23
(731) Wooow Group s.r.o., Bratysława, SK
(540) WoOow Mobility

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, pojazdy transportu pasażerskiego, środki transportu, samochody osobowe,
samochody dostawcze, ciężarówki, motocykle, skutery, rowery, 35 usługi reklamowe i marketingowe, usługi promocji
sprzedaży, reklama umieszczona na pojazdach i pojazdach,
samochodach, motocyklach i rowerach, pomoc w zarządzaniu biznesem, w szczególności zawieranie umów na wspólne użytkowanie samochodów osobowych i dostawczych,
ciężarówek, motocykli, skuterów i rowerów, 39 usługi udostępniania samochodów i pojazdów samochodowych,
umożliwiające krótkoterminowe i długoterminowe użytkowanie pojazdów samochodowych, wypożyczanie i wynajmowanie pojazdów samochodowych, 41 usługi w zakresie

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane,
masy natryskowe, masy plastyczne do ubijania, betony izolacyjne, betony izolacyjne do natrysku, betony niskocementowe, betony ultraniskocementowe, betony do zastosowań
specjalnych, materiały budowlane niemetalowe, cement
do budowy pieców hutniczych, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe,
ogniotrwałe masy plastyczne, 37 budowa pieców przemysłowych, wykonywanie remontów oraz konserwacji pieców
przemysłowych, wygrzewanie wymurówek pieców przemysłowych, budowa i remonty ogniotrwałe instalacji przemysłowych, produkcja ogniotrwałych prefabrykatów betonowych, wygrzewanie obiektów przemysłowych, wynajem
sprzętu budowlanego, 42 wykonywanie projektów budowlanych, urbanistycznych i technologicznych, projektowanie
wyłożeń ogniotrwałych.
479466
(220) 2017 11 28
BARON WOJCIECH PRACOWNIA LODÓW
NATURALNYCH LODOWACI, Łodygowice
(540) Naturalnie Lodowaci
(210)
(731)
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(531) 08.01.18, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lody, sorbety, słodycze lodowe, desery lodowe, słodycze, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze i piekarnicze,
czekolada i napoje na bazie czekolady, kawa i napoje na bazie kawy, herbata, 43 usługi w zakresie prowadzenia lodziarni, kawiarni, cukierni, punktów gastronomicznych, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi cateringowe.

(210) 479608
(220) 2017 11 30
(731) JANCZEWSKA-RADWAN ANNA, Pólko
(540) Endo Ekspert

(210)
(731)

479478
(220) 2017 11 28
VARIO TERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TV vario term

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], rezerwowanie miejsc na pokazy,
usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów.

(531) 26.03.01, 26.03.05, 27.05.01
(510), (511) 6 złączki rur metalowe, 9 urządzenia do kontroli
i regulacji ciepła, aparatura do kontrolowania temperatury,
11 zawory termostatyczne [części instalacji grzewczych],
urządzenia do celów sanitarnych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, armatura do regulacji
urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych.

(210) 479609
(220) 2017 11 30
(731) FUNDACJA VERITA, Warszawa
(540) I CAN HELP

(210) 479543
(220) 2017 11 29
(731) KIBIŃ DANIEL DELTA TECHNIQUE , Lipnik
(540) ENVOMATIC
(510), (511) 7 maszyny do wytwarzania kopert z wkładem
folii z bąbelkami.
479551
(220) 2017 11 29
ELANDA ZAKŁAD PRODUKCJI ŚRODKÓW
FARMACEUTYCZNYCH B. KAZUB, A. ORŁOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Rozprza
(540) AFRONIS
(510), (511) 5 produkty lecznicze OTC dostępne bez recepty
lekarskiej, w tym płyny stosowane do leczenia skóry w trądziku pospolitym.
(210)
(731)

479558
(220) 2017 11 29
ELANDA ZAKŁAD PRODUKCJI ŚRODKÓW
FARMACEUTYCZNYCH B. KAZUB, A. ORŁOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Rozprza
(540) SONOL
(510), (511) 5 produkty lecznicze OTC dostępne bez recepty
lekarskiej, w tym płyny stosowane do leczenia chorób infekcyjnych skóry.
(210)
(731)

(210) 479593
(220) 2017 11 30
(731) MYSERA MILENA DEWI, Kraków
(540) Dewi
(510), (511) 44 usługi masażu, usługi fizjoterapii, usługi spa,
usługi wellness, usługi w zakresie pielęgnacji urody.
(210) 479594
(220) 2017 11 30
(731) GOŁAWSKA KATARZYNA, Lublin
(540) PIEKARNIA KUŹMIUK
(510), (511) 30 bułeczki słodkie, bułki, chałwa, chleb, chleb
bezdrożdżowy, placki, żywność na bazie mąki.

(531) 02.09.01, 02.09.14, 27.05.01, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, albumy, broszury szkoleniowe, czasopisma, druki, drukowane materiały informacyjne i reklamowe, emblematy papierowe, etykiety papierowe, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, torby na zakupy z tworzyw
sztucznych (nie ujęte w innych klasach), foldery, fotografie,
gazetki, grafiki, kalendarze, katalogi okolicznościowe, koperty, książki, obrazy, mapy turystyczne, naklejki, nalepki,
notesy, papierowe opakowania okolicznościowe, periodyki,
papeteria ozdobna, pocztówki, plakaty, poradniki, prospekty,
publikacje, przewodniki turystyczne, reprodukcje graficzne,
ryciny, torby do pakowania okolicznościowe, ulotki, tablice
i arkusze ogłoszeniowe, stemple okolicznościowe, zakładki
do książek, zaproszenia, widokówki, wydawnictwa materiałów szkoleniowych i edukacyjnych, 36 usługi w zakresie
organizowania i zbiórki funduszy na cele dobroczynne i charytatywne, usługi w zakresie sponsoringu, sponsorowanie
finansowe organizacji pozarządowych, organizacja zbiórek
na prowadzenie: szkoleń, prelekcji, warsztatów, wykładów,
sympozjów i konferencji wspierających rozwój organizacji
pozarządowych, finansowanie pokazów, wystaw, konkursów
dla organizacji pozarządowych i osób z nimi współpracujących, akcje o charakterze charytatywnym, organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej w zakresie działalności
naukowej, oświatowej, kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego oraz promocja i organizacja wolontariatu dla
organizacji pozarządowych, tworzenie funduszu Fundacji,
41 usługi związane z nauczaniem, kształceniem, rozrywką,
i działalnością sportowo-kulturalną, organizowanie działań
promocyjnych i informacyjnych poprzez organizowanie
i prowadzenie wszelkich imprez publicznych, prezentacji,
wystaw, edukacja, usługi związane z organizowaniem i obsługą szkoleń, warsztatów naukowo- praktycznych, kursów
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edukacyjnych, organizowanie i obsługa krajowych i międzynarodowych kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, spotkań przedstawicieli przedsiębiorców
z przedstawicielami władz dla wszystkich branż, wymiana
doświadczeń w ramach usługi edukacyjnej, organizowanie
i prowadzenie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
kulturalnych lub edukacyjnych oraz sesji naukowych, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, kształcenie poprzez praktyczne pokazy, instruktaże, usługi w zakresie działalności wydawniczej jak: publikacja książek, broszur
i materiałów informacyjnych nie mających charakteru reklamowego, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, działalność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie
kultury fizycznej, usługi w zakresie prowadzenia informacji
o rekreacji, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych, zawodów i obozów sportowych, usługi związane z organizacją wypoczynku, promocja rozwoju nauki i kultury, działalność na rzecz
rozwoju wymiany zagranicznej w zakresie nauki i kultury.
(210) 479618
(220) 2017 12 01
(731) SGB-BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) SGB Bank Spółdzielczy

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 karty płatnicze elektroniczne, bankomaty,
publikacje na nośnikach elektronicznych, 16 wydawnictwa
na nośniku papierowym, 35 usługi w zakresie organizowania
aukcji, 36 usługi maklerskie, usługi w zakresie wykonywania
czynności powierniczych, prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych,
przyjmowania i dokonywania lokat w bankach, udzielania
i zaciągania kredytów w bankach oraz pożyczek pieniężnych, udzielania i przyjmowania poręczeń i gwarancji bankowych, wykonywania operacji czekowych i wekslowych,
dokonywania obrotu wartościami dewizowymi, prowadzenia obsługi finansowej obrotów międzynarodowych, prowadzenia obsługi pożyczek bankowych, emitowania papierów
wartościowych, dokonywania obrotu oraz prowadzenia
kont depozytowych papierów wartościowych, emitowania
i obsługi kart kredytowych, przechowywania przedmiotów
i papierów wartościowych, udostępniania skrytek sejfowych,
wykonywania czynności powierniczych, dokonywania skupu i sprzedaży walut obcych, czeków, usługi leasingowe,
faktoringowe, underwritingowe w zakresie doradztwa ekonomicznego, usługi ubezpieczeniowe w zakresie ekspertyz
dotyczących tematyki ekonomiczno – finansowej, 41 usługi
w zakresie nauczania i szkolenia dotyczące finansów i bankowości, usługi w zakresie publikacji multimedialnej, w zakresie
publikowania tekstów innych niż reklamowe.
479635
(220) 2017 12 01
ROKAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Białebłoto Stara Wieś
(540) Rokad

(210)
(731)
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(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone.
(210) 479639
(220) 2017 12 01
(731) FUNDACJA KRZEPKI MALUCH, Międzyświeć
(540) KRZEPKi MALUCH

(531) 02.05.01, 27.05.01, 02.09.14, 29.01.12
(510), (511) 41 warsztaty, seminaria, szkolenia, kursy, szkolenia młodych liderów, konferencje, sympozja, wykłady, odczyty, wystawy, koncerty, przedstawienia teatralne, kursy,
konkursy, krajowe i zagraniczne wizyty studyjne, punkty doradcze, plebiscyty, akcje oraz kampanie społeczne, działania
kulturalne i oświatowe, opieka społeczna, ochrona środowiska, akcje informacyjne, wolontariat.
(210) 479648
(220) 2017 12 01
(731) SKARB PAŃSTWA - MINISTER ENERGII, Warszawa
(540) elektromobilność 2025

(531) 24.17.24, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 ciężarówki, nadwozia pojazdów, pojazdy
do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, przyczepy [pojazdy], rowery, samochody, silniki do pojazdów lądowych, 16 afisze, plakaty, biuletyny informacyjne,
czasopisma [periodyki], etykiety z papieru lub kartonu, gazety, karty, książki, mapy geograficzne, materiały piśmienne,
rysunki, ulotki, 22 markizy z materiałów tekstylnych, markizy
z tworzyw sztucznych, plandeki, pokrowce na pojazdy [plandeki], 25 odzież, 35 badania rynkowe, informacja o działalności gospodarczej, komputerowe bazy danych i pozyskiwanie
danych do takich baz, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
(210) 479650
(220) 2017 12 01
(731) Phicomm (Shanghai) Co., Ltd., Szanghaj, CN
(540) PHICOMM
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(531) 27.05.01
(510), (511) 38 łączność poprzez terminale komputerowe,
wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, przesyłanie wiadomości, informacja o telekomunikacji, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości,
komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych,
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią
komputerową, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, zapewnianie dostępu do globalnych sieci
komputerowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów
komórkowych.
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(540) K2 MILITEC-1
(510), (511) 4 uszlachetniacze metalu, dodatki do olejów silnikowych, przekładniowych, przemysłowych,
hydraulicznych.
479984
(220) 2017 12 11
SPAWSYSTEM GNIEWCZYNA RAILWAY COMPONENTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przeworsk
(540) G
(210)
(731)

479656
(220) 2017 12 01
MARPHI DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) PHICONCEPT Φ

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
antyperspiranty, balsamy do celów kosmetycznych, bazy
do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, dezodoranty
dla ludzi i zwierząt, ekstrakty kwiatowe, perfumy, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, farby do brody, farby
do włosów, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do brwi, lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mydła, mydło
dezodoryzujące, mydła do golenia, odżywki do włosów, płyny po goleniu, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, szampony, woda kolońska,
woda perfumowana, zestawy kosmetyków, żele do masażu,
14 biżuteria, amulety, bransoletki, breloki do kluczy z ozdobami, diamenty, druciki z metali szlachetnych, dzieła sztuki
z metali szlachetnych, iryd, kamienie jubilerskie, kamienie
półszlachetne, kolczyki, koraliki do wyrobu biżuterii, łańcuszki, medale, naszyjniki, ozdoby z żółtego bursztynu, perły, pierścionki, spinki do mankietów, zawieszki biżuteryjne,
szpilki do krawatów, 18 aktówki, bagaż, portfele, etui na karty, etui na klucze, kosmetyki, kufry bagażowe, portmonetki,
rzemienie, sakwy, plecaki, torby plażowe, torby turystyczne,
torby gimnastyczne, torby szkolne, torebki, walizki, wyroby
rymarskie, zestawy podróżne, 25 bielizna, biustonosze, boa
na szyję, body, bokserki, botki, bryczesy, buty, buty sznurowane, buty sportowe, buty za kostkę, chustki, czapki, espadryle, futra, garnitury, getry, gorsety, halki, kalosze, kamizelki,
kaptury, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszule z długimi rękawami, krawaty, kurtki, kurtki z kapturem chroniące
przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, majtki damskie,
nakrycia głowy, obuwie, odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież ze skóry, odzież gimnastyczna,
opaski na głowę, palta, paski, pelerynki, piżamy, podkoszulki,
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, poncza,
pończochy, poszetki, pulowery, rajstopy, rękawiczki, sandały,
skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, swetry, szale, szaliki, sukienki, szlafroki, szale, trykoty, turbany, woalki, wyroby
pończosznicze.
(210)
(731)

479914
(220) 2017 12 08
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw

(531) 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 6 altany konstrukcje z metalu, barierki ochronne
metalowe, bramy metalowe, dachówki metalowe, deflektory kominowe metalowe, drobnica żelazna, drzwi i okna
metalowe, kątowniki stalowe, kominy metalowe, konstrukcje
metalowe, konstrukcje przenośne metalowe, konstrukcje kolejowe metalowe, kosze metalowe, łaty metalowe, maszty
ze stali, materiały konstrukcyjne metalowe, palety metalowe, przewody wodociągowe metalowe, rusztowania metalowe, silosy metalowe, słupy metalowe, zawiasy metalowe,
35 usługi w zakresie: badań marketingowych, badania rynku,
doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej i handlowej, doradztwa w organizowaniu, prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą i handlową:
informacji handlowej, informacji o działalności gospodarczej,
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy usług, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, zbieranie w jednym miejscu z korzyścią dla innych
różnorodnych towarów umożliwiające klientom oglądanie
tych towarów w dogodny sposób i ich nabywanie w sklepie
i/lub hurtowni, również przez Internet dla towarów takich
jak: altany, konstrukcje z metalu, barierki ochronne metalowe, dachówki metalowe, deflektory kominowe metalowe,
drobnica żelazna, drzwi i okna metalowe, kątowniki stalowe, kominy metalowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje
przenośne metalowe, konstrukcje kolejowe metalowe, kosze
metalowe, łaty metalowe, maszty ze stali, materiały konstrukcyjne metalowe, palety metalowe, przewody wodociągowe
metalowe, rusztowania metalowe, silosy metalowe, słupy
metalowe, zawiasy metalowe, 37 budowa i konserwacja
rurociągów, budownictwo przemysłowe, doradztwo inżynieryjne budowlane, informacja budowlana i o naprawach,
instalowanie i naprawa pieców, instalowanie drzwi i okien,
nadzór budowlany, montaż i naprawa instalacji grzewczych,
montaż rusztowań, spawanie do celów naprawczych, wynajem sprzętu budowlanego, 40 frezowanie, grawerowanie,
informacja o obróbce materiałów, kowalstwo, lutowanie,
łączenie materiałów na zamówienie, powlekanie galwaniczne, recykling odpadków i odpadów, szlifowanie, trasowanie
laserem, usługi kotlarskie, usługi spawalnicze, wyrób kotłów.
(210)
(731)

480199
(220) 2017 12 15
FIRMA BUDOWLANO-INSTALACYJNA MAT-MAD
A. MATEJAK, R. MADERA SPÓŁKA JAWNA, Kołobrzeg
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(540) Olymp

(531) 01.03.02, 01.03.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, pobieranie
czynszu, administrowanie domami czynszowymi, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie gruntu, agencje
mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje
wynajmu zakwaterowania w domach opieki, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, doradztwo w dziedzinie
zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, dzierżawa gruntu, dzierżawa i wynajem pomieszczeń
handlowych, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność,
dzierżawa pomieszczeń sklepowych, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, nabywanie gruntów przeznaczonych
do dzierżawy, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, organizowanie
finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, organizowanie umów
dzierżawy, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu mieszkań, organizowanie wynajmu nieruchomości, pomoc w zakresie nabywania
nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, pomoc w zakupie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, timesharing
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji
dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących zarządzania ziemią, udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, udzielanie informacji w zakresie dzierżawy ziemi, udzielanie informacji
związanych z wynajmem budynków, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi
agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy
ziemi, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu
budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji pośrednictwa
nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie
dzierżawy nieruchomości, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, usługi badawcze
dotyczące nabywania nieruchomości, usługi depozytowe
w zakresie nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, usługi
nabywania gruntu, usługi nabywania gruntu [w imieniu osób
trzecich], usługi nabywania nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania własności na rzecz osób
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trzecich, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], usługi w zakresie wyszukiwania
nieruchomości mieszkaniowych, usługi w zakresie zakwaterowań, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami,
usługi zarządzania majątkiem, usługi zarządzania majątkiem
i nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi
zarządzania majątkiem nieruchomym związane z ogrodnictwem, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami
rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania
własnością wakacyjną [timeshare], usługi znajdowania
mieszkań na rzecz osób trzecich [stałe zamieszkanie], usługi
związane z majątkiem nieruchomym, usługi związane
ze współwłasnością nieruchomości, wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], wycena i zarządzanie
nieruchomościami, wynajem biur do coworkingu, wynajem
budynków, wynajem domów, wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, wynajem miejsca w punkcie sprzedaży
detalicznej, wynajem mieszkań, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem mieszkań, studio i pokoi,
wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem powierzchni
biurowej, wynajem sal wystawowych, wynajem zakwaterowania [mieszkania], wynajmowanie centrów handlowych,
wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, zapewnianie stałego zamieszkania, zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, zarządzanie budynkami, zarządzanie domami, zarządzanie domami czynszowymi,
zarządzanie gruntami, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie portfelem nieruchomości, 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wypożyczanie mebli, bielizny
stołowej i zastawy stołowej, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie
biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, żłobki,
ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, doradztwo świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie w dziedzinie zakwaterowania tymczasowego, obsługa zakwaterowania członków organizacji, organizowanie
i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, rezerwacja pokoi,
rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, rezerwacja
zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, tymczasowy wynajem pokoi, udostępnianie informacji
o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, udostępnianie informacji o usługach tymczasowego
zakwaterowania, udostępnianie obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania [time share], usługi agencji w zakresie
rezerwowania tymczasowego zakwaterowania, usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi biur zakwaterowania,
usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie tymczasowego zakwaterowania, usługi obiektów gościnnych [zakwatero-
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wanie], usługi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach
handlowych, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie
kwater wczasowych, usługi w zakresie wymiany zakwaterowania [time share], usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, usługi
zapewniania schronisk w nagłych wypadkach [zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego], wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy, zapewnianie umeblowanego zakwaterowania
tymczasowego, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, biura zakwaterowania [hotele,
pensjonaty], domy turystyczne, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, hostele (schroniska), informacja na temat hoteli, motele, ocena zakwaterowania wakacyjnego, oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako
część pakietów pobytowych, organizowanie zakwaterowania dla turystów, organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, pensjonaty,
domy gościnne, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich,
rezerwacja miejsc na kempingach, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych,
rezerwacja zakwaterowania dla turystów, rezerwacje hotelowe, rezerwowanie pokojów dla podróżnych, rezerwowanie
tymczasowego zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, udostępnianie informacji na temat zakwaterowania
przez Internet, udostępnianie informacji online dotyczących
rezerwacji hotelowych, świadczenie usług informacyjnych
dotyczących zakwaterowania dla podróżnych oraz usług
agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych, świadczenie usług przez hotele i motele, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, udzielanie
informacji online dotyczących rezerwacji zakwaterowania
na czas wakacji, udzielanie informacji w zakresie hoteli, usługi
agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania
na wakacje, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi biur podróży w zakresie organizowania zakwaterowania, usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania tymczasowego, usługi biur podróży
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelu, usługi doradcze w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych, usługi hosteli dla turystów, usługi hoteli i moteli, usługi hotelowe, usługi
hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, usługi rezerwacji
hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi w zakresie obozów
turystycznych [zakwaterowanie], usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [zakwaterowanie], usługi w zakresie rezerwacji
zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie schronisk młodzieżowych, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach,
usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, usługi zakwaterowania tymczasowego świadczone
przez obozy wakacyjne, wycena zakwaterowania w hotelach, wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach
i mieszkaniach wakacyjnych, zajazdy dla turystów, zakwaterowanie tymczasowe świadczone przez rancza dla turystów,
zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach wakacyjnych, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego
w mieszkaniach wakacyjnych, zapewnianie zakwaterowania
tymczasowego w pensjonatach, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania w hotelach
i motelach, dostarczanie obiektów i sprzętu na wystawy handlowe [zakwaterowanie], krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, organizacja przyjęć weselnych [miejsca],
udostępnianie domów kultury na zebrania i spotkania towarzyskie, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uro-
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czystości towarzyskie na specjalne okazje, udostępnianie
obiektów i sprzętu na konferencje, udostępnianie obiektów
i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, udostępnianie
obiektów i sprzętu na targi i wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu
na zjazdy, udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń
na posiedzenia zarządu, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostępnianie sal konferencyjnych, usługi w zakresie
zapewniania obiektów na spotkania, wynajem pomieszczeń
na uroczystości towarzyskie, wynajem pomieszczeń na wystawy, wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie
sal na zebrania, zapewnianie tymczasowego zakwaterowania na czas pracy, domy opieki dla osób w podeszłym wieku,
mobilne żłobki, opieka nad dziećmi w żłobkach, opieka nad
dziećmi w klubach malucha, centra opieki nad dziećmi, usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci opieki dziennej
nad osobami dorosłymi, usługi w zakresie ośrodków opieki
dziennej, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, dostarczanie informacji o usługach
barów, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem
furgonetek, herbaciarnie, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informacja o usługach restauracyjnych,
kafeterie [bufety], katering obejmujący żywność i napoje
na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, kontraktowe usługi w zakresie żywności,
lodziarnie, oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności
i napojów w kawiarenkach internetowych, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, organizacja przyjęć
weselnych [żywność i napoje], organizowanie posiłków
w hotelach, pizzerie, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie żywności dla innych
na zasadzie zlecania na zewnątrz, puby, restauracje samoobsługowe, restauracje serwujące delikatesy, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, rzeźbienie w jedzeniu, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów
alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości,
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami,
spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, stołówki, udostępnianie informacji w postaci przepisów na drinki, udostępnianie opinii na temat restauracji, udostępnianie opinii na temat restauracji
i barów, udzielanie informacji dotyczących restauracji, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, udzielanie informacji
w zakresie barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, usługi barowe, usługi barów piwnych, usługi barów z fajkami wodnymi, usługi barów
z sokami, usługi biur podróży w zakresie rezerwowania restauracji, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych,
usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie kateringu
w zakresie jedzenie i picia, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi doradcze dotyczące żywności, usługi
doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi doradcze związane
z technikami pieczenia, usługi doradców w zakresie win,
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usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów], usługi herbaciarni, usługi kateringowe obwoźne, usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], usługi klubów w zakresie
dostarczania żywności i napojów, usługi koktajlbarów, usługi
mobilnych restauracji, usługi obiektów gościnnych [posiłki
i napoje], usługi ogródków piwnych, usługi osobistych kucharzy, usługi restauracji hotelowych, usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji z daniami
ramen, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się
na oczach klientów, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi restauracyjne świadczone
przez hotele, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi
rezerwacji zakwaterowania [time share], usługi rezerwacyjne
w zakresie rezerwacji posiłków, usługi w zakresie bankietów,
usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi biura turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, wypożyczanie
namiotów, wynajem pawilonów, wynajem budynków przenośnych, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi świadczone
przez bary bistro, winiarnie, zapewnianie pomieszczeń
na uroczystości, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
ozdabianie ciała, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, depilacja woskiem, dopinanie włosów
[przedłużanie, zagęszczanie], doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie urody, doradztwo
świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, elektroliza do celów kosmetycznych,
elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w celu
usuwania owłosienia, fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczne
usuwanie żylaków za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg
laserowy na wzrost włosów, kosmetyczny zabieg laserowy
skóry, kuracje do włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, manicure, łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie tureckie,
mycie włosów szamponem, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych
na twarz, odbudowa włosów, pielęgnacja urody, pielęgnacja
urody dla ludzi, salony fryzjerskie, salony piękności, solaria,
stylizacja, układanie włosów, udostępnianie obiektów
i sprzętu toaletowego, udostępnianie toalet publicznych,
udostępnianie wanien do gorących kąpieli, udostępnianie
łaźni publicznych, udostępnianie łaźni publicznych do celów
higieny osobistej, udzielanie informacji na temat łaźni publicznych, udzielanie informacji na temat łaźni tureckich,
udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, udzielanie informacji związanych
z usługami salonów piękności, usługi doradcze dotyczące
kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody,
usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze związane
z pielęgnacją skóry, ścinanie włosów, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa
dotyczącego makijażu świadczone online lub osobiście,
usługi doradztwa online w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi farbowania brwi, usługi farbowania
włosów, usługi gabinetów odchudzania, usługi koloryzacji
brwi, usługi koloryzacji rzęs, usługi kosmetyczne w zakresie
wykonywania makijażu, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi kręcenia włosów, usługi kształtowania brwi, usługi
laserowego usuwania owłosienia, usługi lecznicze dotyczące
usuwania cellulitu, usługi lecznicze w zakresie polepszania
krążenia, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłusz-
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czowej, usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów,
usługi manicure i pedicure, usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi nitkowania brwi, usługi odsysania tłuszczu, usługi opalania natryskowego, usługi łaźni, usługi opalania natryskowego dla ciała ludzkiego, usługi opalania skóry dla ludzi
w celach kosmetycznych, usługi pedicure, usługi pielęgnacji
paznokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody,
w szczególności w zakresie rzęs, usługi plecenia włosów
w warkocze, usługi podkręcania rzęs, usługi prostowania
włosów, usługi przedłużania rzęs, usługi salonu fryzjerskiego
dla dzieci, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi
salonu opalania natryskowego, usługi salonów fryzjerskich
dla kobiet, usługi salonów fryzjerskich dla służb wojskowych,
usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi salonów
oferujących opalanie natryskowe, usługi salonów pielęgnacji
paznokci, usługi saun, usługi solariów, usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, usługi SPA, usługi tatuażu brwi, usługi trwałego podkręcania rzęs, usługi trwałej
ondulacji włosów, usuwanie cellulitu z ciała, usługi w zakresie
kuracji odchudzających, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą
lasera, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie
pielęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy,
usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi
w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie trwałego
usuwania i redukcji owłosienia, usługi w zakresie udostępniania obiektów i sprzętu solariów, usługi w zakresie udostępniania saun, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi wizażystów, usługi woskowania ciała ludzkiego, usługi woskowania
ciała w celu usuwania włosów u ludzi, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów na cellulit,
usługi zabiegów na cellulitis, usługi zabiegów pielęgnacji
twarzy, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, wynajem pryszniców, wynajem sprzętu
do pielęgnacji skóry, wynajem toalet przenośnych, wypożyczanie instalacji sanitarnych, wypożyczanie maszyn i urządzeń do użytku w salonach piękności lub męskich zakładach
fryzjerskich, wypożyczanie obiektów i urządzeń toaletowych, wypożyczanie przenośnych urządzeń sanitarnych,
wypożyczanie urządzeń do ręczników na rolce, zabiegi depilacyjne, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi kosmetyczne,
zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne
na ciało, twarz i włosy, usługi dentystyczne, usługi farmaceutyczne, usługi medyczne, usługi optyczne, usługi w zakresie
zdrowia psychicznego, aromaterapia, badania genetyczne
zwierząt do celów diagnostyki lub leczenia, badania na obecność alkoholu do celów medycznych, badania przesiewowe
[skriningowe], badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia,
badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie sprawności fizycznej, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], domowa opieka pielęgniarska, dopasowywanie aparatów słuchowych, doradztwo dotyczące alergii, doradztwo dotyczące
opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo
genetyczne, doradztwo w zakresie biorytmów, doradztwo
w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo żywieniowe, dostarczanie informacji dotyczących moksybucji, fizjoterapia, hipnoterapia,
hydroterapia, informacje dotyczące masażu, konsultacje
z dziedziny żywienia, leczenie alergii, leczenie w zakresie
kontroli wagi ciała, masaż, masaż gorącymi kamieniami, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, masaż sportowy, masaż
tajski, masaż tkanek głębokich, moksybucja, monitorowanie
pacjentów, muzykoterapia w celach fizycznych, psycholo-
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gicznych i kognitywnych, nadzór nad programami redukcji
wagi, naprapatia, ocena kontroli wagi, opieka medyczna
i zdrowotna, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, opieka zdrowotna w postaci organizacji ochrony
zdrowia (HMO), opieka zdrowotna w zakresie chiropraktyki,
opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna związana z akupunkturą, opieka zdrowotna związana
z głodówką, opieka zdrowotna związana z homeopatią,
opieka zdrowotna związana z hydroterapią, opieka zdrowotna związana z naturopatią, opieka zdrowotna związana
z osteopatią, opracowywanie indywidualnych programów
rehabilitacji fizycznej, osteopatia, ośrodki zdrowia, pilates terapeutyczny, placówki rekonwalescencji, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, planowanie i nadzorowanie
diety, planowanie programów odchudzających, poradnictwo związane z terapią zajęciową, poradnictwo żywieniowe,
profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne
doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo
w zakresie ochrony zdrowia, refleksologia, rehabilitacja fizyczna, sanatoria (usługi -), sporządzanie raportów dotyczących opieki zdrowotnej, talasoterapia, terapia mowy i słuchu,
terapia zajęciowa i rehabilitacja, tradycyjny masaż japoński,
udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych
do celów rehabilitacji zdrowotnej, udzielanie informacji dotyczących akupunktury, udzielanie informacji dotyczących badań fizykalnych, udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki, udzielanie informacji na temat poradnictwa
dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie
informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, udzielanie
informacji zdrowotnej, udzielanie informacji związanych
z odżywianiem, udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, udzielanie informacji związanych z tradycyjnym masażem japońskim, usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, usługi barów
tlenowych, usługi dietetyków, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradcze
w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie
opieki zdrowotnej [medyczne], usługi doradcze w zakresie
zdrowia, usługi doradcze związane z dietą, usługi doradztwa
dietetycznego [medyczne], usługi doradztwa w zakresie
kontrolowania wagi, usługi doradztwa związane z odchudzaniem, usługi drenażu limfatycznego, usługi elektroterapii
dla fizjoterapii, usługi hydroterapii domowej, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi kliniczne w zakresie homeopatii, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi klinik zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych,
usługi masażu stóp, usługi mikrodermabrazji, usługi refleksologiczne, usługi terapeutyczne, usługi terapii głosu i terapii
logopedycznej, usługi w zakresie akupunktury, usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie leczenia bezsenności,
usługi w zakresie medytacji, usługi w zakresie muzykoterapii,
usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie planowania
programów redukcji wagi, usługi świadczone przez dietetyków, usługi w zakresie reiki, usługi w zakresie terapii mowy,
usługi w zakresie terapii za pomocą światła, usługi w zakresie
terapii zajęciowej, usługi w zakresie zarządzania stresem,
usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, zabiegi
terapeutyczne dla ciała, zabiegi terapeutyczne dla twarzy,
zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej.
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(210) 480201
(220) 2017 12 15
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Naturell KOENZYM Q10 FORTE

(531) 02.09.01, 19.13.21, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, 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 zawarte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały zawarte
w tej klasie, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, prepapraty wspomagajace leczenie,
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty
lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne,
produkty biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła,
napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne
zawarte w tej klasie, terapeutyczne plastry, okłady do leczenia obrażeń.
(210)
(731)
(540)

480217
(220) 2017 12 17
BRZOZA ANDRZEJ RZEMIEŚLNICZY ZAKŁAD USŁUG
KOMINIARSKICH, Tczew
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(531) 02.01.02, 02.01.15, 02.01.23, 24.01.05, 29.01.15
(510), (511) 37 czyszczenie kominów, kominiarstwo, konserwacja, odbiory, kontrole kominowe, ekspertyzy, inwentaryzacje przewodów kominowych, montaż wkładów kominowych z blachy kwasoodpornej, wysokotemperaturowej
i alufoll, renowacja przewodów dymowych masą silikatową wysokotemperaturową, badania stężeniu tlenku węgla
w powietrzu toksykometrem, budowa kominów stalowych
izolowanych.
480221
(220) 2017 12 18
CODETWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Jelenia Góra
(540) CodeTwo
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie i aplikacje desktopowe, oprogramowanie i aplikacje
serwerowe, oprogramowanie I aplikacje mobilne, oprogramowanie do zarządzania pocztą e-mail, oprogramowanie
do synchronizacji, migracji i tworzenia kopii zapasowych
danych, oprogramowanie komputerowe do użytku w zarządzaniu relacjami z klientami (CRM), oprogramowanie
do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie użytkowe
do usług przetwarzania w chmurze, serwery w chmurze,
elektroniczne bazy danych, 35 przetwarzanie danych, komputerowe przetwarzanie danych, przetwarzanie danych
w chmurze, analiza danych biznesowych, analiza danych
w chmurze, skomputeryzowane zarządzanie danymi, zarządzanie danymi w chmurze, skomputeryzowane zarządzanie bazami danych, udostępnianie komputerowych
baz danych on-line, kompilacja informacji statystycznych,
opracowywanie statystycznych danych gospodarczych
i informacji handlowych, sporządzanie informacji statystycznych dotyczących działalności gospodarczej, analizy
i raporty statystyczne, dostarczanie skomputeryzowanych
danych statystycznych, usługi obejmujące tworzenie, rejestrację i transkrypcję danych statystycznych, opracowywanie informacji statystycznych w chmurze, usługi sprzedaży
on-line w zakresie programów komputerowych, 42 programowanie komputerów, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie
systemów komputerowych, oprogramowanie jako usługa
[SaaS], sprzedaż i dystrybucja usług chmurowych oferowanych przez osoby trzecie, chmura obliczeniowa, zasoby w chmurze, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania operacyjnego on-line nie do pobrania
do uzyskania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, projektowanie i opracowywanie komputerowych sieci bezprzewodowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie pomocy technicznej
i konserwacji oprogramowania komputerowego, udostępnianie pomocy technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, usługi doradcze i informacyjne
związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, usługi inżynieryjne związane z automatycznym przetwarzaniem danych,
utrzymywanie, projektowanie i opracowywanie elektronicznych bazy danych, usługi składowania danych.

Nr ZT18/2018

480234
(220) 2017 12 18
PASSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łańcut
(540) Majestic

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18
(510), (511) 30 cukierki, ciastka, wafle.
(210) 480269
(220) 2017 12 18
(731) DOBOSZ EDWARD, Gorzów Wielkopolski
(540) audiolite
(510), (511) 9 baterie elektryczne, diody świecące [LED],
elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące
dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, elektryczne ściemniacze światła, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], instalacje elektryczne, interfejsy audio,
korektory graficzne [urządzenia audio], lampy optyczne,
lasery, nie do celów medycznych, mikrofony, miksery audio,
obudowy głośników, osobiste urządzenia stereofoniczne,
programy sterujące komputerowe, nagrane, projektory,
przewody akustyczne, przewody elektryczne, słuchawki [zakładane na głowę], stroboskopy, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku,
urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia i przyrządy
optyczne, 11 lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, lampy ultrafioletowe, nie do celów medycznych, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych
[LED], urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia i instalacje oświetleniowe, żarówki oświetleniowe, 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi rozrywkowe, usługi
związane z dyskotekami, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie sprzętu audio.
480314
(220) 2017 12 19
LENDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) lendi

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 świadczenie usług porównania cen online,
36 pożyczki pieniężne, pożyczki konsumenckie, udzielanie
kredytów, doradztwo kredytowe, ubezpieczenia, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych.
(210)
(731)

480322
(220) 2017 12 19
METALCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI, Katowice

Nr ZT18/2018
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(540) Metalco

(531) 29.01.11, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 6 złom i surowce wtórne metali nieżelaznych.
(210) 480327
(220) 2017 12 19
(731) URBANOWICZ PIOTR PERFECT SALES, Białystok
(540) ZDROWA MICHA . z natury

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01
(510), (511) 29 sałatki warzywne, sałatki z mięsem, sałatki
z kaszami, sałatki owocowe, sałatki z drobiem, sałatki gotowe, sałatki na bazie świeżych warzyw, sałatki z kaszami sałatki
z rybą, sałatki warzywne z owocami, sałatki z jajkiem, sałatki
z serem, kompoty, soki ze świeżych owoców, 30 nie zawierające glutenu: wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, ciastka,
ciasta, potrawy na bazie mąki, słodycze, chleb, bułki, makarony, mieszanki koncentratów do samodzielnego wypieku
pieczywa, pieczywo imbirowe (piernik), słodycze, cukierki,
krakersy, muesli, biszkopty, batoniki zbożowe, sałatki na bazie
kasz, sałatki na bazie makaronów, sosy sałatkowe, bułki z nadzieniem, wyroby czekoladowe, zaczyn do wypieków, gofry,
kanapki, lody, makarony, mąka, pochodne mieszanki mąki,
produkty mączne, mięso w cieście, naleśniki, paszteciki, żywność na bazie mąki, mrożone pieczywo, mrożone półprodukty żywnościowe na bazie mąki, 35 organizacja i uruchamianie
sieci gastronomicznych i piekarni, dystrybucja i kolportaż
broszur reklamowych, prowadzenie interesów osób trzecich,
usługi konsultingowe i marketingowe, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów nie zawierających glutenu
takich jak: wyroby cukiernicze, piekarnicze, ciastka, potrawy
na bazie mąki, makarony, mieszanki koncentratów do samodzielnego wypieku pieczywa, słodycze, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w piekarni, cukierni, sklepie detalicznym i/lub hurtowym oraz przez Internet, sprzedaż
hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych za pośrednictwem
Internetu, organizowanie targów i wystaw handlowych w celach handlowych i reklamowych dotyczących zagadnień
branży spożywczej i gastronomicznej, zarządzanie targami
i wystawami o charakterze handlowym i reklamowym, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne,
usługi w zakresie marketingu i prezentacji, administrowanie
działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, pomoc
przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, 41 usługi
w zakresie edukacji, organizowanie i prowadzenie konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
konferencji i kongresów, usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne i internetowe, publikowanie tekstów innych niż tek-
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sty reklamowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, restauracje, piekarnie, usługi kateringowe, zarządzanie restauracjami dla osób trzecich, serwowanie i oferowanie żywności w restauracjach i barach, usługi świadczone przez bary bistro.
480331
(220) 2017 12 19
SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE,
Lublin
(540) MIODOFIT
(510), (511) 30 miód.
(210)
(731)

(210) 480334
(220) 2017 12 19
(731) URBANOWICZ PIOTR PERFECT SALES, Białystok
(540) ZDROWA MICHA Z NATURY
(510), (511) 29 sałatki warzywne, sałatki z mięsem, sałatki
z kaszami, sałatki owocowe, sałatki z drobiem, sałatki gotowe, sałatki na bazie świeżych warzyw, sałatki z kaszami sałatki
z rybą, sałatki warzywne z owocami, sałatki z jajkiem, sałatki
z serem, kompoty, soki ze świeżych owoców, 30 nie zawierające glutenu: wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, ciastka,
ciasta, potrawy na bazie mąki, słodycze, chleb, bułki, makarony, mieszanki koncentratów do samodzielnego wypieku
pieczywa, pieczywo imbirowe (piernik), słodycze, cukierki,
krakersy, muesli, biszkopty, batoniki zbożowe, sałatki na bazie
kasz, sałatki na bazie makaronów, sosy sałatkowe, bułki z nadzieniem, wyroby czekoladowe, zaczyn do wypieków, gofry,
kanapki, lody, makarony, mąka, pochodne mieszanki mąki,
produkty mączne, mięso w cieście, naleśniki, paszteciki, żywność na bazie mąki, mrożone pieczywo, mrożone półprodukty żywnościowe na bazie mąki, 35 organizacja i uruchamianie
sieci gastronomicznych i piekarni, dystrybucja i kolportaż
broszur reklamowych, prowadzenie interesów osób trzecich,
usługi konsultingowe i marketingowe, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów nie zawierających glutenu
takich jak: wyroby cukiernicze, piekarnicze, ciastka, potrawy
na bazie mąki, makarony, mieszanki koncentratów do samodzielnego wypieku pieczywa, słodycze, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w piekarni, cukierni, sklepie detalicznym i/lub hurtowym oraz przez Internet, sprzedaż
hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych za pośrednictwem
Internetu, organizowanie targów i wystaw handlowych w celach handlowych i reklamowych dotyczących zagadnień
branży spożywczej i gastronomicznej, zarządzanie targami
i wystawami o charakterze handlowym i reklamowym, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne,
usługi w zakresie marketingu i prezentacji, administrowanie
działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, pomoc
przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, 41 usługi
w zakresie edukacji, organizowanie i prowadzenie konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
konferencji i kongresów, usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne i internetowe, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, restauracje, piekarnie, usługi kateringowe, zarządzanie restauracjami dla osób trzecich, serwowanie i oferowanie żywności w restauracjach i barach, usługi świadczone przez bary bistro.
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480420
(220) 2017 12 20
KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brześć Kujawski
(540) QBIOROLNA ECO DRÓB
(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne stosowane
w przemyśle, żywice akrylowe, spoiwa do betonu, preparaty do konserwacji ceramiki budowlanej, cement (spoiwa),
preparaty do konserwacji cementu, grunt do ścian, kleje
do celów przemysłowych, kleje do glazury, kleje do płytek
ściennych, kleje budowlane, preparaty do klejenia, preparaty do gruntowania, rozpuszczalniki, mieszanki izolacyjne
do ochrony przed wilgocią [inne niż farby], preparaty uszczelniające chemiczne do celów budowlanych, preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], środki do konserwacji betonu z wyjątkiem farb
i olejów, preparaty do odklejania, silikony, środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 2 barwniki i farby bielące, preparaty do konserwacji drewna, bejce
i barwniki do drewna, emalie, farby do celów przemysłowych i budowlanych, środki antykorozyjne i konserwujące,
rozcieńczalniki do farb i lakierów szpachlówki, farby do gruntowania, powłoki gruntowe, uszczelniające podkłady gruntowe, środki gruntujące w postaci farb, środki do gruntowania
betonu [farby], środki uszczelniające beton [farby], mieszanki
uszczelniające w postaci farb, 19 materiały budowlane niemetalowe, elementy budowlane i półfabrykaty zawierające
gips, gips, zaprawy gipsowe, gładzie gipsowe, belki niemetalowe, glazura, terakota, szkło budowlane, zaprawy murarskie,
szkło izolacyjne do celów budowlanych, warstwy izolacyjne
dachu, płyty izolacyjne niemetalowe, tynki, tynki mineralne
i akrylowe, posadzki samopoziomujące, grunt tynkowy, zaprawy cementowe.
(210)
(731)

480494
(220) 2017 12 27
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) K2 CERATEC-1
(510), (511) 4 uszlachetniacze metalu, dodatki do olejów silnikowych, przekładniowych, przemysłowych,
hydraulicznych.
(210)
(731)

(210) 480561
(220) 2017 12 27
(731) DOMAŃSKI JERZY, Dąbrowa Górnicza
(540) DOMFIT FITNESS FOR YOU

(531) 01.01.04, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 dietetyczne środki żywności, zwłaszcza
do ćwiczeń fitness, odżywki dla celów leczniczych i suplementy diety, 9 nagrane nośniki elektroniczne z ćwiczeniami fitness, 16 książki i poradniki w zakresie ćwiczeń fitness,
25 odzież sportowa, 28 sprzęt sportowy i do ćwiczeń fitness, 29 odżywki proteinowe, 30 odżywki węglowodanowe,
41 sport i fitness, prowadzenie zajęć fitness, usługi klubów
fitness, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fitness, udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą
portali on-line, organizacja kursów, szkoleń i obozów trenin-
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gowych z zakresu ćwiczeń fitness, 43 bary przekąskowe i sałatkowe, kawiarnie, catering, 44 usługi dietetyków, doradztwo dietetyczne w odniesieniu do ćwiczeń fitness.
(210) 480601
(220) 2017 12 28
(731) SĘK EWA, Stalowa Wola
(540) Festiwal Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA

(531)

01.15.01, 03.07.24, 05.03.20, 02.07.16, 02.07.23, 07.03.02,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością artystyczną,
41 usługi artystów teatralnych, wypożyczanie dekoracji scenicznych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, doradztwo
zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia],
edukacja, edukacja w zakresie kultury, kultury artystycznej,
informacje o edukacji, edukacja [nauczanie], informacje
o imprezach rozrywkowych, usługi instruktażowe dotyczące dziedzin sztuki, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie],
kształcenie praktyczne [pokazy], kształcenie praktyczne
w zakresie nauczania śpiewu i tańca, nauczanie, nauczanie
korespon¬dencyjne, nauczanie religii, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie koncertów i występów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], planowanie
i organizowanie przyjęć [rozrywka], organizowanie i wystawianie spektakli, widowisk i przedstawień, organizowanie
widowisk teatralnych, literackich, wystawianie spektakli
na żywo, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, usługi w zakresie opracowywania koncepcji artystycznych, choreografii, scenografii, reżyserii, animacji kulturowych, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów innych niż
reklamowych, pozowanie dla artystów, produkcja przedstawień teatralnych, publikowanie tekstów [innych niż teksty
reklamowe], publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, realizacja spektakli, rezerwacja miejsc na spektakle,
rozrywka, informacja o rozrywce, rozrywka [widowiska], sale
koncertowe, sprawdziany edukacyjne, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], usługi komponowania układu graficznego
publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi szkół [edukacja], usługi wychowawcy dzieci i młodzieży oparte o wartości tradycyjne, patriotyczne, religijne, uniwersalne i sztukę,
doradztwo w zakresie integrowania środowisk twórczych
i wychowawczych, 42 projektowanie audiowizualnych prac
twórczych, projektowanie animacji na rzecz innych, projektowanie animacji i efektów specjalnych dla osób trzecich,
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projektowanie strojów do ruchu tanecznego, projektowanie
dekoracji scenicznych dla przedsięwzięć teatralnych, tanecznych oraz różnych form i środków wyrazu artystycznego,
projektowanie stylizacji scenicznych dla przedsięwzięć teatralnych, tańców charakterystycznych, miniatur tanecznych,
inscenizacji tanecznych, teatru tańca, małych form tanecznych, pantomimy, suit tańca, tańców tematycznych, form
miuzikalowych, ruchu scenicznego opartego o efekty świetlne i z użyciem rekwizytów, projektowanie nowych form artystycznych opartych na tradycji (nowa jakość z łączonych
kategorii i stylów kulturowych), 45 usługi ewangelizacyjne.
480602
(220) 2018 01 25
OLSZEWSKA ELŻBIETA, ALEKSANDRA TO-TUR
TORUŃSKA TURYSTYKA, Toruń
(540) PIERNIKOWE PLANETARIUM

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 02.09.01, 02.07.23, 01.11.01,
26.13.25
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze w szczególności pierniki.

480621
(220) 2017 12 28
CONTESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GIVT
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej,
usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, usługi doradcze, konsultacyjne i pomoc w zakresie działalności
gospodarczej, przygotowywanie dokumentów związanych
z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i systematyzacja
danych związanych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i dostarczanie informacji dotyczących działalności
gospodarczej, rachunkowości, księgowości i podatków, pozyskiwanie i dostarczanie informacji biznesowych i handlowych, informacji marketingowych, informacji o zatrudnieniu,
marketing finansowy, audyt, audyt przedsiębiorstw, przygotowywanie sprawozdań i bilansów finansowych, analizy
i badania dotyczące działalności gospodarczej, ekspertyzy
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, analizy i badania
rynkowe, analiza danych biznesowych, analizy w zakresie
marketingu, analizy kosztów, analizy cen, usługi wyceny
działalności gospodarczej, usługi w zakresie wywiadu gospodarczego, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi
przetwarzania danych do celów administracyjnych, usługi
konsultingowe i doradcze w zakresie fuzji, podziału, nabywania i zbywania przedsiębiorstw, usługi podatkowe, usługi w zakresie rachunkowości i księgowości, usługi księgowe
związane ze ściąganiem należności, usługi księgowe w za(210)
(731)
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kresie funduszy emerytalnych, sporządzanie dokumentów
dotyczących opodatkowania, usługi doradcze, konsultacyjne i pomoc w zakresie rachunkowości, księgowości, podatków i płac, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne
na rzecz osób trzecich, doradztwo, konsultacje, pomoc i informacje w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi
w zakresie promowania działalności społecznej, kulturalnej,
naukowej i oświatowej, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, publikowanie tekstów reklamowych,
usługi tworzenia i zarządzania bazami danych, usługi aktualizacji i utrzymywania danych w komputerowych bazach
danych, usługi wyszukiwania informacji w komputerowych
bazach danych, 36 usługi finansowe, doradztwo finansowe,
pośrednictwo finansowe, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, pośrednictwo w zakresie pożyczek
i kredytów, usługi w zakresie nabycia i przeniesienia roszczeń
pieniężnych, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, obsługa roszczeń z tytułu
ubezpieczeń, administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, ocena w zakresie roszczeń ubezpieczeniowych, usługi
w zakresie wyceny, regulowania, rozliczania i zaspokajania
roszczeń ubezpieczeniowych, zarządzanie ryzykiem finansowym, ubezpieczeniowym, zarządzanie stratami finansowymi, ubezpieczeniowymi, usługi w zakresie szacowania
strat, ocena strat ubezpieczeniowych, likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie, planowanie finansowe w zakresie ubezpieczeń i emerytur, administrowanie
i zarządzanie planami ubezpieczeniowymi i emerytalnymi,
fundusze emerytalne, monitorowanie funduszy emerytalnych, powiernictwo emerytalne, powiernictwo w zakresie
funduszy emerytalnych, usługi inwestycyjne, doradztwo inwestycyjne, pośrednictwo inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, administrowanie fuduszami inwestycyjnymi, wyceny
i analizy finansowe i inwestycyjne, doradztwo w zakresie
finansów, inwestycji, podatków, ubezpieczeń i emerytur,
usługi związane z podatkami (nie księgowość), planowanie finansów w zakresie podatków, konsultacje podatkowe
(nie dotyczy prowadzenia rachunków), usługi w zakresie
windykacji należności i odzyskiwania długów, elektroniczne
usługi windykacji należności, faktoring, faktoring długów,
reasekuracja, usługi agencji windykacji należności, usługi
doradcze, konsultacyjne, informacyjne i pomoc w zakresie
wszystkich wyżej wymienionych usług, 41 usługi w zakresie
edukacji i nauczania, edukacja prawna, nauczanie prawa, doradztwo w zakresie nauczania, edukacji i doskonalenia zawodowego, usługi informacyjne dotyczące edukacji, nauczania
i doskonalenia zawodowego, coaching, usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów, seminariów,
wykładów, warsztatów, sympozjów, konferencji, kongresów
i warsztatów z zakresu prawa, ekonomii, finansów, rachunkowości, księgowości, podatków, ubezpieczeń, kadr i płac,
marketingu, działalności gospodarczej, nieruchomości, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych i rozrywkowych, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania,
usługi w zakresie publikowania i wydawania czasopism, magazynów, periodyków i publikacji z zakresu prawa, ekonomii,
finansów, rachunkowości, księgowości, podatków, ubezpieczeń, kadr i płac, marketingu, działalności gospodarczej,
nieruchomości, usługi w zakresie przygotowywania prezentacji do celów edukacyjnych, szkoleniowych i kulturalnych,
45 usługi prawne, doradztwo prawne, opiniowanie i ekspertyzy z zakresu prawa, porady prawne, wyszukiwanie, kompilacja i dostarczanie informacji prawnych, opracowywanie
ekspertyz, opinii i analiz prawnych, usługi w zakresie badań
prawnych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
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dotyczące zagadnień prawnych, usługi prawne w zakresie
ekonomii, finansów, rachunkowości, księgowości, podatków,
ubezpieczeń, kadr i płac, marketingu, działalności gospodarczej, nieruchomości, usługi pomocy w sprawach spornych,
usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi
w zakresie sporów sądowych, usługi w zakresie dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych, usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
480642
(220) 2017 12 29
L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) HALITODENT
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 paski odświeżające oddech, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, środki do czyszczenia
zębów, środki odświeżające do higieny jamy ustnej, 5 płyny
do płukania jamy ustnej do celów medycznych, preparaty
chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do higieny
jamy ustnej.
(210) 480648
(220) 2017 12 29
(731) ZAJĄC DAMIAN PYROSILESIA, Chełm
(540) PYROSILESIA

(531) 27.05.01, 01.01.03, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 41 organizacja widowisk pirotechnicznych, organizacja widowisk z użyciem promieni laserowych, organizacja widowisk światło i dźwięk, pokazy sztucznych ogni.
(210) 480660
(220) 2017 12 29
(731) WOJCIECHOWSKA ALEKSANDRA, Ząbki
(540) VITOPAR
(510), (511) 5 preparaty do neutralizacji przykrych zapachów.
480664
(220) 2017 12 29
NEW ENERGY TRANSFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CODECO
(510), (511) 11 aeratory do kranów, agregaty klimatyzacyjne, akceleratory ciągu, akumulacyjne ogrzewacze wody,
antyrozpryskowe dysze wylotowe do kranów, aparatura
do odsalania, aparatura do oczyszczania ścieków, aparatura do filtrowania wody, aparatura do destylacji, nie do celów naukowych, aparatura do uzdatniania wody, aparatura
do suszenia powietrzem, aparatura grzewcza do pieców,
aparatura grzewcza na energię słoneczną, aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura i instalacje do zmiękczania
wody, aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza,
aparatura jonizacyjna do uzdatniania powietrza, aparaty
jonizujące do oczyszczania powietrza, bojlery do instalacji dostarczających gorącą wodę, centralne instala(210)
(731)

Nr ZT18/2018

cje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne
[do celów przemysłowych], centralne urządzenia klimatyzacyjne, dyfuzory powietrza, elementy filtrujące do odpowietrzników zbiorników z wodą, elementy filtrujące
do przelewów zbiorników z wodą, elementy zabezpieczające do rur wodnych, elementy zabezpieczające do rur
gazowych, filtry do klimatyzacji, filtry do oczyszczania
gazów [części domowych lub przemysłowych instalacji],
filtry do oczyszczania powietrza, filtry do oczyszczania
wody, filtry do uzdatniania wody, instalacje chłodnicze,
instalacje do filtrowania wody, instalacje do obróbki wody
w procesie osmozy, instalacje do oczyszczania ścieków
przemysłowych, instalacje do oczyszczania wód ściekowych, instalacje do oczyszczania wody deszczowej, instalacje do odsalania, instalacje do odzyskiwania ciepła
z powietrza, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje do schładzania wody, instalacje do zaopatrywania
w wodę, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, instalacje nawilżające
powietrze, klimatyzatory, maszyny do dystrybucji wody
[automatyczne], parowniki chłodnicze, parowniki, parowniki do klimatyzatorów, parowniki do użytku w przetwórstwie chemicznym, parowniki spalania pod powierzchnią
cieczy, pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania
energii, przemysłowe urządzenia do oczyszczania powietrza, przemysłowe urządzenia grzewcze, przemysłowe
urządzenia wentylacyjne, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), urządzenia chłodnicze, urządzenia
chłodnicze do użytku komercyjnego, urządzenia chłodzące,
urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do destylacji wody, urządzenia do destylacji do celów przemysłowych,
urządzenia do dezynfekcji wody, urządzenia do dostarczania wody pitnej, urządzenia do filtrowania wody pitnej,
urządzenia do filtrowania wody do użytku przemysłowego,
urządzenia do oczyszczania wody przemysłowej, urządzenia
do oczyszczania wody ściekowej, urządzenia do oczyszczania wody, urządzenia do odsalania wody, urządzenia do odparowywania, urządzenia do odkażania wody, urządzenia
do ogrzewania, urządzenia do schładzania wody, urządzenia
do uzdatniania wody, urządzenia do zaopatrywania w wodę,
urządzenia wentylacyjne zasilane energią słoneczną, urządzenia wytwarzające ciepło, urządzenia zmiękczające wodę
poprzez usuwanie kamienia, urządzenia zmiękczające wodę,
wkłady grzewcze, zasobniki pary, zasobniki ciepłej wody, zasobniki ciepła, zawory do klimatyzatorów, zawory do instalacji zaopatrujących w wodę, zawory do rur, zawory do rur wodociągowych, zawory parowe, zbiorniki ciśnieniowe wody,
zbiorniki na wodę.
480674
(220) 2017 12 29
DG & JG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, JASTRZĘBIE - ZDRÓJ
(540) GRUNER
(510), (511) 29 mleko, sery, produkty serowarskie, produkty mleczarskie, mięso i wędliny, galarety mięsne, wyroby
garmażeryjne.
(210)
(731)

480675
(220) 2017 12 29
DG & JG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, JASTRZĘBIE - ZDRÓJ
(540) Mali Giganci
(510), (511) 41 usługi związane z prowadzeniem przedszkola, 45 usługi w zakresie opieki nad dziećmi.
(210)
(731)
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(210) 480683
(220) 2017 12 30
(731) MROZIŃSKI ADAM FAMILIA, Gdańsk
(540) FAMILIA bistro

(531) 18.01.19, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, w tym prowadzenie
lokali gastronomicznych, pubów, barów, kawiarni, restauracji, stołówek, usługi cateringowe, organizowanie imprez
okolicznościowych.
(210) 480701
(220) 2017 12 31
(731) STRAMA MACIEJ MASTRA, Suche
(540) trener4you

(531) 27.05.01, 25.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi reklamowe i promocyjne, usługi promocyjne i reklamowe, usługi reklamowe
i marketingowe, reklama i usługi reklamowe, usługi reklamowe dotyczące baz danych, usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, usługi reklamowe i promocyjne [publicity],
usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe na rzecz innych,
usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, usługi
reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu
elektronicznego, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej
i tożsamości marki, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi
pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamowego i powierzchni reklamowych, usługi reklamowe w zakresie reklamy bezpośredniej świadczone w ramach korespondencji
masowej, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, usługi reklamowe obejmujące promowanie działań zwiększających
świadomość społeczeństwa w zakresie chorób, usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej online ułatwiające
nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, promocja sprzedaży, zarządzanie promocją sławnych osób, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, promocja targów do celów handlowych, promocja
towarów i usług poprzez sponsorowanie, promocja serii filmów na rzecz osób trzecich, promocja on-line sieci komputerowych i stron internetowych, usługi w zakresie tworzenia
marki (reklama i promocja), promocja, reklama i marketing
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stron internetowych on-line, promocja towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję kuponów, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów, udostępnianie miejsca na stronach internetowych
na reklamę towarów i usług, udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych
sieci informacyjnych, udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, promowanie projektów innych osób poprzez
udostępnianie portfolio on-line za pośrednictwem strony
internetowej, udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel on-line w Internecie, administrowanie sprzedażą, promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz
innych, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, usługi w zakresie promocji
sprzedaży, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi
sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków,
usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi
w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi rekrutacji
personelu do sprzedaży i marketingu, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży
towarów, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, prezentowanie towarów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów
lojalnościowych dla klientów, udzielanie porad w zakresie
metod i technik sprzedaży, organizowanie, prowadzenie
i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych planów motywacyjnych, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez
przygotowywanie reklam, prezentowanie produktów finansowych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz punktów sprzedaży detalicznej, promowanie
sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi komputerowego gromadzenia danych
z punktów sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców
detalicznych, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą kodowanych kart przedpłaconych [dla osób trzecich],
promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów
sprzedaży detalicznej, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług
dla osób trzecich, promowanie sprzedaży towarów i usług
osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych
i konkursy promocyjne, promowanie sprzedaży towarów
i usług osób trzecich poprzez przyznawanie punktów premiowych za używanie kart kredytowych, świadczenie usług
zarządzania biznesowego w zakresie przetwarzania danych
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dotyczących sprzedaży w ramach globalnej sieci komputerowej, przygotowywanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów
za pośrednictwem poczty [inne niż sprzedaż], usługi handlu
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, promowanie towarów
i usług osób trzecich poprzez administrowanie sprzedażowych i promocyjnych programów motywacyjnych ze znaczkami do wymiany, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży
katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży
katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak
i w kraju], marketing internetowy, organizowanie aukcji internetowych, optymalizacja stron internetowych, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, optymalizacja dla
wyszukiwarek internetowych, reklama biznesowych stron
internetowych, organizacja subskrypcji usług internetowych,
usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem Internetu, usługi
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, organizowanie i przeprowadzanie aukcji
za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz danych,
rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, rozpowszechnianie reklam
na rzecz osób trzecich przez Internet, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem
Internetu, dostarczanie informacji dotyczących produktów
konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego,
w tym przez Internet, pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych [Internet],
usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego
za pośrednictwem Internetu, dostarczanie biznesowych
i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem
Internetu, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako
strony internetowe, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, kompilacja ogłoszeń
reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, usługi w zakresie prezentacji
przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, promowanie muzyki innych poprzez dostarczanie
portfolio on-line za pośrednictwem witryn internetowych,
promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, usługi w zakresie
przeprowadzania badań rynkowych dotyczących nawyków
związanych z korzystaniem z Internetu, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line
z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi w zakresie
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej
świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, udostępnianie informacji z zakresu
działalności gospodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form przekazu danych,
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usługi handlowe on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, pośrednictwo w zakresie reklamy,
pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich,
pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów
handlowych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 36 skomputeryzowane
usługi finansowe, detaliczne usługi finansowe, usługi finansowe świadczone przez Internet, skomputeryzowane usługi
w zakresie informacji finansowej, skomputeryzowane usługi
informacyjne dotyczące działalności finansowej, skomputeryzowane usługi finansowe dla przedsiębiorstw handlu detalicznego, usługi finansowe świadczone za pomocą środków elektronicznych, usługi finansowe związane z kupnem
i handlem towarami, finansowe usługi bankowe w zakresie
wypłacania środków pieniężnych, finansowe usługi bankowe w zakresie wpłacania środków pieniężnych, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą
telefonu, usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu,
pośrednictwo w usługach finansowych, 38 udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, forum dyskusyjne (udostępnianie Internetu dla -), usługi komunikacji internetowej,
transmisja danych przez Internet, udostępnianie forów internetowych on-line, transmisja treści multimedialnych przez
Internet, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny
internetowej, transmisja danych wideo za pośrednictwem
Internetu, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem
Internetu, zapewnianie dostępu do informacji za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie przekierowywania
do stron internetowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów], przesyłanie wiadomości
za pomocą sieci internetowej (web messaging), zapewnianie
dostępu do blogów internetowych, komunikacja za pośrednictwem blogów on-line.
(210) 480702
(220) 2017 12 31
(731) STRAMA MACIEJ MASTRA, Suche
(540) SAUNARIUM ZAKOPANE

(531) 06.01.02, 24.13.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 transfer elektroniczny środków pieniężnych,
usługi bankowe związane z elektronicznym transferem
funduszy, usługi informacyjne związane z automatycznym
transferem funduszy, usługi bankowe związane z transferem
funduszy z kont bankowych, 44 usługi saun, usługi w zakresie udostępniania saun, obsługa obiektów i sprzętu saun,
udostępnianie obiektów i sprzętu saun, usługi łaźni, usługi
refleksologiczne, usługi gabinetów odchudzania, usługi
w zakresie odchudzania.
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480706
(220) 2018 01 02
AZIA CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Dim Sum
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.01
(510), (511) 35 administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie
działalnością handlową, administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, administrowanie odnoszące się
do metod sprzedaży, doradztwo biznesowe, doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów
promocyjnych, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu,
handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, konsultacja
handlowa, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu
franczyzowego, przetwarzanie danych, reklama, marketing,
udostępnianie informacji handlowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, zarządzanie biznesowe dla sklepów, usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących
posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, 43 bary, bary
sałatkowe, usługi kateringowe, doradztwo kulinarne, herbaciarnie, kawiarnia, koktajlbary, lodziarnie, hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie posiłków w hotelach, restauracje, pizzerie, puby,
snack-bary, stołówki, usługi cateringu zewnętrznego, bary bistro, bary z kanapkami, usługi restauracyjne , udostępnianie
obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnianie pomieszczeń
i urządzeń do obsługi wydarzeń, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi obiektów
gościnnych [posiłki i napoje], dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, usługi w zakresie przygotowywania
posiłków, usługi w zakresie gotowania posiłków, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, organizowanie posiłków w hotelach, przygotowywanie posiłków, spersonalizowane usługi planowania
posiłków za pośrednictwem strony internetowej.
480710
(220) 2018 01 02
AZIA CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Nai Thai
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 26.01.05, 29.01.13
(510), (511) 35 administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie
działalnością handlową, administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, administrowanie odnoszące się
do metod sprzedaży, doradztwo biznesowe, doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów
promocyjnych, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu,
handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, konsultacja
handlowa, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu
franczyzowego, przetwarzanie danych, reklama, marketing,
udostępnianie informacji handlowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, zarządzanie biznesowe dla sklepów, usługi w zakresie zamówień on-line w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, 43 usługi
restauracji sprzedających dania kuchni orientalnej, bary, bary
sałatkowe, usługi kateringowe, doradztwo kulinarne, herbaciarnie, kawiarnia, koktajlbary, lodziarnie, hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie posiłków w hotelach, restauracje, pizzerie, puby,
snack-bary, stołówki, usługi cateringu zewnętrznego, bary
bistro, bary z kanapkami, usługi restauracyjne, udostępnianie
obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnianie pomieszczeń
i urządzeń do obsługi wydarzeń, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi obiektów
gościnnych [posiłki i napoje], dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, usługi w zakresie przygotowywania
posiłków, usługi w zakresie gotowania posiłków, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, organizowanie posiłków w hotelach, przygotowywanie posiłków, spersonalizowane usługi planowania
posiłków za pośrednictwem strony internetowej.
480711
(220) 2018 01 02
TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA
WIENIAWSKIEGO, Poznań
(540) WIENIAWSKI
(510), (511) 9 płyty kompaktowe, DVD, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych, programy komputerowe,
komputery, sprzęt przetwarzający dane, wydawnictwa multimedialne: oprogramowanie szkoleniowe i dydaktyczne,
encyklopedie, leksykony, przewodniki, poradniki, czasopisma, gry, karaoke, wideoklipy, 16 zapisy nutowe, papier nutowy, książki z nutami, zeszyty nutowe, książki i inne publikacje,
podręczniki, materiały do nauczania, gazety i czasopisma,
broszury, kalendarze, notatniki i notesy podręczne, zeszyty,
zakładki do książek, plakaty, prospekty, przybory do pisania, skoroszyty na dokumenty, druki, drukowane materiały
informacyjne, drukowane materiały reklamowe, gazetki, magazyny, broszury, katalogi, ulotki, torby na zakupy z papieru,
torby na zakupy z tworzyw sztucznych, 35 usługi w zakresie
promowania muzyki, w szczególności klasycznej, impresariat w działalności artystycznej, usługi agencji reklamowych,
(210)
(731)
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usługi promocyjne dotyczące działalności gospodarczej,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, badania
rynku, opinii publicznej, w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi w zakresie PR (kształtowania wizerunku, identyfikacji) i usługi promocyjne, usługi rekrutacji personelu,
designerów, artystów, twórców, usługi pomocy/pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów zawodowo-biznesowych, usługi w zakresie promowania towarów i usług osób
trzecich, usługi w zakresie aukcji i przetargów publicznych,
organizowanie wystaw oraz targów w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, usługi
marketingowe, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych, usługi w zakresie
organizowania wystaw oraz pokazów w celach handlowych,
promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie dekoracji
wystaw i witryn pomieszczeń - m. in. sklepów, galerii, biur,
usługi sprzedaży następujących towarów: odzieży, obuwia,
nakryć głowy, wyrobów jubilerskich, artykułów optycznych,
zegarów i zegarków, wyrobów zegarmistrzowskich, artykułów informatycznie-komputerowych, urządzeń oświetleniowych, artykułów wydawniczych, wyrobów papierniczych
i piśmienniczych, wyrobów tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, sprzętu biurowego, artykułów dekoracyjnych, gadżetów reklamowych, artykułów
sportowych, gier i zabawek, mebli, artykułów wyposażenia
wnętrz, produktów związanych z wystrojem wewnętrznym
i zewnętrznym powierzchni oraz urządzeniem i wyposażeniem domu, artykułów wyposażenia łazienek, szkła i porcelany, produktów związanych z rekreacją, ogrodnictwem
i majsterkowaniem, narzędzi oraz artykułów budowlanych,
artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu RTV i AGD, artykułów tytoniowych, artykułów spożywczych i przemysłowych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, wystaw,
konkursów, występów, koncertów, festiwali muzycznych,
warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
podróży studyjnych, kongresów, imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych,
organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi wydawnicze i reporterskie, organizowanie i prowadzenie kursów,
szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, publikowanie nut, publikowanie książek, czasopism, gazet, fotografii, poradników,
broszur i materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi
fotograficzne, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
usługi artystów: teatralnych, muzycznych, filmowych, promocja twórców i różnych dziedzin twórczości artystycznej
poprzez: organizowanie imprez z dziedziny kultury, prowadzenie galerii artystycznych, działalność informacyjna w zakresie twórczości artystycznej, katalogowanie i archiwizacja
dorobku artystycznego twórców, usługi orkiestr, wypożyczanie dekoracji teatralnych, kompozycje muzyczne, usługi
galerii sztuki, organizowanie pokazów mody, konkursów
piękności, organizowanie i obsługa plebiscytów, usługi biblioteczne, publikacje elektroniczne on-line, usługi studiów
nagrań, usługi studiów filmowych, usługi dystrybucji biletów, wynajmowanie modeli do pozowania artystom, wizualna rejestracja koncertów, zdarzeń, imprez i uroczystości,
doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności
oraz kompetencji, kursy językowe, 42 usługi w następującym
zakresie: wzornictwo przemysłowe, stylizacja, architektura,
usługi artystów-grafików, designerów, projektantów, elektroniczne przechowywanie muzyki cyfrowej, szyfrowanie oraz
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kodowanie muzyki cyfrowej, usługi związane z projektowaniem graficznym - sztuka, projektowanie dekoracji wnętrz,
opakowań, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, usługi
projektantów mody.
(210) 480712
(220) 2018 01 02
(731) Ryba Žilina spol. s.r.o., Żylina, SK
(540) Treska Exklusiv
(510), (511) 29 ryby, z wyłączeniem żywych, filety rybne,
produkty rybne, produkty ze zwierząt morskich zawierające
mięso rybie, konserwowane, mrożone, suszone, gotowane
i pieczone ryby, sałatki rybne, sałatki delikatesowe, sałatki
owocowe, sałatki warzywne, wszystkie zawierające mięso
rybie, produkty mięsne zawierające mięso rybie, gotowe posiłki na bazie mięsa i warzyw zawierające mięso rybie, przekąski na bazie mięsa i przekąski na bazie warzyw zawierające
mięso rybie, dania i przekąski przygotowane na bazie produktów wymienionych w tej klasie, zawierające mięso rybie,
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa produktów spożywczych
zawierających mięso rybie, ryb, produktów rybnych, produktów ze zwierząt morskich zawierających mięso rybie, sałatek rybnych, sałatek delikatesowych, sałatek warzywnych,
sałatek owocowych, wszystkie zawierające mięso rybie,
produktów mięsnych zawierających mięso rybie, gotowych
posiłków na bazie mięsa i warzyw zawierających mięso rybie, przekąsek na bazie mięsa i przekąsek na bazie warzyw
zawierających mięso rybie, artykułów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego zawierających mięso rybie,
pośrednictwo, kupowanie i sprzedawanie produktów spożywczych, działalność agencji reklamowych, rozpowszechnianie i aktualizowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, reklama korespondencyjna, publikowanie tekstów reklamowych,
dekoracja wystaw sklepowych, analizy kosztów, ogłoszenia
drobne, badania biznesowe, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą i doradztwo biznesowe, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, konsultacje w działalności gospodarczej, badania rynkowe, usługi sekretarskie,
rachunkowość, rachunkowość, księgowość, audyt, 39 magazynowanie produktów spożywczych, pakowanie żywności,
składowanie towarów, wynajem pojemników do przechowywania i zamrażania, transport pasażerski, usługi frachtowe
i przewóz ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi,
transport morski, transport powietrzny, usługi kurierów i posłańców, 40 przetwórstwo owoców, warzyw, mięsa i zwierząt morskich, 43 zakładanie i prowadzenie restauracji i stoisk
szybkiej obsługi.
(210) 480713
(220) 2018 01 02
(731) Ryba Žilina spol. s.r.o., Żylina, SK
(540) Treska v majonéze Exklusiv
(510), (511) 29 ryby, z wyłączeniem żywych, filety rybne,
produkty rybne, produkty ze zwierząt morskich zawierające
mięso rybie, konserwowane, mrożone, suszone, gotowane
i pieczone ryby, sałatki rybne, sałatki delikatesowe, sałatki
owocowe, sałatki warzywne, wszystkie zawierające mięso
rybie, produkty mięsne zawierające mięso rybie, gotowe posiłki na bazie mięsa i warzyw zawierające mięso rybie, przekąski na bazie mięsa i przekąski na bazie warzyw zawierające
mięso rybie, dania i przekąski przygotowane na bazie produktów wymienionych w tej klasie, zawierające mięso rybie,
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa produktów spożywczych
zawierających mięso rybie, ryb, produktów rybnych, pro-
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duktów ze zwierząt morskich zawierających mięso rybie, sałatek rybnych, sałatek delikatesowych, sałatek warzywnych,
sałatek owocowych, wszystkie zawierające mięso rybie,
produktów mięsnych zawierających mięso rybie, gotowych
posiłków na bazie mięsa i warzyw zawierających mięso rybie, przekąsek na bazie mięsa i przekąsek na bazie warzyw
zawierających mięso rybie, artykułów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego zawierających mięso rybie,
pośrednictwo, kupowanie i sprzedawanie produktów spożywczych, działalność agencji reklamowych, rozpowszechnianie i aktualizowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, reklama korespondencyjna, publikowanie tekstów reklamowych,
dekoracja wystaw sklepowych, analizy kosztów, ogłoszenia
drobne, badania biznesowe, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą i doradztwo biznesowe, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, konsultacje w działalności gospodarczej, badania rynkowe, usługi sekretarskie,
rachunkowość, rachunkowość, księgowość, audyt, 39 magazynowanie produktów spożywczych, pakowanie żywności,
składowanie towarów, wynajem pojemników do przechowywania i zamrażania, transport pasażerski, usługi frachtowe
i przewóz ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi,
transport morski, transport powietrzny, usługi kurierów i posłańców, 40 przetwórstwo owoców, warzyw, mięsa i zwierząt morskich, 43 zakładanie i prowadzenie restauracji i stoisk
szybkiej obsługi.
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zawierających mięso rybie, artykułów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego zawierających mięso rybie,
pośrednictwo, kupowanie i sprzedawanie produktów spożywczych, działalność agencji reklamowych, rozpowszechnianie i aktualizowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, reklama korespondencyjna, publikowanie tekstów reklamowych,
dekoracja wystaw sklepowych, analizy kosztów, ogłoszenia
drobne, badania biznesowe, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą i doradztwo biznesowe, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, konsultacje w działalności gospodarczej, badania rynkowe, usługi sekretarskie,
rachunkowość, rachunkowość, księgowość, audyt, 39 magazynowanie produktów spożywczych, pakowanie żywności,
składowanie towarów, wynajem pojemników do przechowywania i zamrażania, transport pasażerski, usługi frachtowe
i przewóz ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi,
transport morski, transport powietrzny, usługi kurierów i posłańców, 40 przetwórstwo owoców, warzyw, mięsa i zwierząt morskich, 43 zakładanie i prowadzenie restauracji i stoisk
szybkiej obsługi.
480715
(220) 2018 01 02
AZIA CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) azia

(210)
(731)

(210) 480714
(220) 2018 01 02
(731) Ryba Žilina spol. s.r.o., Żylina, SK
(540) Treska Exklusiv V MAJONÉZE

(531) 03.09.01, 03.09.24, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 29 ryby, z wyłączeniem żywych, filety rybne,
produkty rybne, produkty ze zwierząt morskich zawierające
mięso rybie, konserwowane, mrożone, suszone, gotowane
i pieczone ryby, sałatki rybne, sałatki delikatesowe, sałatki
owocowe, sałatki warzywne, wszystkie zawierające mięso
rybie, produkty mięsne zawierające mięso rybie, gotowe posiłki na bazie mięsa i warzyw zawierające mięso rybie, przekąski na bazie mięsa i przekąski na bazie warzyw zawierające
mięso rybie, dania i przekąski przygotowane na bazie produktów wymienionych w tej klasie, zawierające mięso rybie,
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa produktów spożywczych
zawierających mięso rybie, ryb, produktów rybnych, produktów ze zwierząt morskich zawierających mięso rybie, sałatek rybnych, sałatek delikatesowych, sałatek warzywnych,
sałatek owocowych, wszystkie zawierające mięso rybie,
produktów mięsnych zawierających mięso rybie, gotowych
posiłków na bazie mięsa i warzyw zawierających mięso rybie, przekąsek na bazie mięsa i przekąsek na bazie warzyw

(531) 27.05.01, 26.02.07, 26.11.02, 29.01.12
(510), (511) 35 administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie
działalnością handlową, administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, administrowanie odnoszące się
do metod sprzedaży, doradztwo biznesowe, doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów
promocyjnych, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu,
handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, konsultacja
handlowa, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu
franczyzowego, przetwarzanie danych, reklama, marketing,
udostępnianie informacji handlowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, zarządzanie biznesowe dla sklepów, usługi w zakresie zamówień on-line w dziedzinie restauracji oferujących
posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, 43 bary, bary
sałatkowe, usługi kateringowe, doradztwo kulinarne, herbaciarnie, kawiarnia, koktajlbary, lodziarnie, hotele, hostele
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i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie posiłków w hotelach, restauracje, pizzerie, puby,
snack-bary, stołówki, usługi cateringu zewnętrznego, bary
bistro, bary z kanapkami, usługi restauracyjne, udostępnianie
obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnianie pomieszczeń
i urządzeń do obsługi wydarzeń, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi obiektów
gościnnych [posiłki i napoje], dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, usługi w zakresie przygotowywania
posiłków, usługi w zakresie gotowania posiłków, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, organizowanie posiłków w hotelach, przygotowywanie posiłków, spersonalizowane usługi planowania
posiłków za pośrednictwem strony internetowej.
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dzeń do oświetlania, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń
oświetleniowych, usługi układania przewodów elektrycznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej.
480750
(220) 2018 01 03
BIEGUN JAROSŁAW TECHNIKA GRZEWCZA JARECKI,
Lipowa
(540) JARECKI instalacje .wod.kan .co.gaz 888 588 881
(210)
(731)

(210) 480721
(220) 2018 01 02
(731) SIKORA PAWEŁ, Ustroń
(540) HK LOGISTIC

(531) 27.05.01, 26.02.18, 26.11.01, 26.11.06, 29.01.15
(510), (511) 39 transport, spedycja, logistyka transportu,
chroniony transport przedmiotów wartościowych, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży.
480744
(220) 2018 01 03
INSTELEKT KREMER-ŚMIGA SPÓŁKA JAWNA,
Świętochłowice
(540) INSTELEKT

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.05
(510), (511) 37 eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja budowlana, instalacja alarmów, instalacja
rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu
grzewczego, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie, serwisowanie, konserwacja
i naprawa sieci elektrycznych, instalowanie, serwisowanie,
konserwacja i naprawa sieci komputerowych, instalowanie,
serwisowanie, konserwacja i naprawa sieci logicznych, instalowanie, serwisowanie, konserwacja i naprawa sieci telekomunikacyjnych, konserwacja i naprawa instalacji grzewczej,
konserwacja i serwisowanie alarmów antywłamaniowych,
konsultacje budowlane, montaż i naprawa instalacji grzewczych, nadzór budowlany, naprawa i konserwacja instalacji
gazowych i elektrycznych, naprawa lub konserwacja alarmów przeciwpożarowych, naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, renowacja instalacji
elektrycznych, renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, udzielanie informacji związanych
z instalacją urządzeń elektrycznych, udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją elektrycznych urzą-

(531) 27.05.01, 16.01.11, 29.01.14
(510), (511) 37 budowa szybów wentylacyjnych, eliminacja
zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja budowlana, instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych
i budowlanych, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, instalacja urządzeń
oświetleniowych, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu
grzewczego, instalowanie systemów odkurzania centralnego, instalowanie, serwisowanie, konserwacja i naprawa sieci
elektrycznych, konserwacja i naprawa instalacji grzewczej,
konserwacja i serwisowanie alarmów antywłamaniowych,
konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, konsultacje budowlane, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji budynków, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych
i wodociągowych, montaż, naprawa i konserwacja instalacji
i urządzeń solarnych, montaż, naprawa i konserwacja pomp
ciepła, nadzór budowlany, naprawa i konserwacja instalacji
gazowych i elektrycznych, naprawa i konserwacja instalacji
gazowych i elektrycznych, naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, naprawa pomp, renowacja instalacji elektrycznych, renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, roboty ziemne,
udzielanie informacji związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją elektrycznych urządzeń do oświetlania, usługi
budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradcze
związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, usługi układania przewodów elektrycznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usługi wykonawców w zakresie instalacji
grzewczej.
480756
(220) 2018 01 03
BACKALDRIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Bułka Vita
(510), (511) 30 bułki.
(210)
(731)
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(210) 480759
(220) 2018 01 03
(731) STAJER JERZY ROLLFIX, Warszawa
(540) ISKA

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.09
(510), (511) 16 taśmy i folie samoprzylepne jedno i dwustronne na różnych podłożach, przeznaczone do celów papierniczych, biurowych lub do celów domowych, 17 taśmy
i folie samoprzylepne jedno i dwustronne na różnych podłożach nie przeznaczone do celów papierniczych, biurowych
lub do użytku domowego, 35 konfekcjonowanie w/w taśm,
folii samoprzylepnych, pośrednictwo handlowe.
(210) 480789
(220) 2018 01 04
(731) SUPER-PHARM (ISRAEL) LIMITED, Herzlia, IL
(540) topbeauty

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, artykuły toaletowe, artykuły perfumeryjne, oleje do masażu, olejki eteryczne, produkty do makijażu, preparaty niemedyczne i substancje do czyszczenia,
pielęgnacji i pielęgnacji skóry, preparaty niemedyczne i substancje do czyszczenia, pielęgnacji i pielęgnacji paznokci,
także sztucznych paznokci, kleje do sztucznych paznokci,
lakiery do paznokci, naklejki na paznokcie, preparaty niemedyczne i substancje do czyszczenia, leczenia i pielęgnacji
włosów, preparaty niemedyczne i substancje do czyszczenia, pielęgnacji i pielęgnacji zębów i dziąseł, pasty do zębów,
sole do kąpieli, mydła, dezodoranty, domowe produkty zapachowe, szminki, błyszczyki do ust, konturówki, balsamy
do ust, cienie do powiek, kredki do oczu, eyeliner, podkład
na powieki, tusz do rzęs, kredki do brwi, sztuczne rzęsy, róż
do policzków, puder do makijażu, puder prasowany, puder
sypki, środki do demakijażu, korektory, uniwersalne kolorowe kremy kosmetyczne, płatki kosmetyczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej, w tym w sklepach i w ramach sprzedaży
online, marketing, publikacja i promocja sprzedaży - wszystko w dziedzinie higieny osobistej, kosmetyków, spa, mody
i urody oraz w dziedzinach towarzyszących, 41 organizowanie, produkcja, zarządzanie, prowadzenie i hosting wydarzeń,
konferencji, warsztatów, wystaw, wykładów, seminariów,
szkoleń, konkursów, pokazów i imprez - wszystko w dziedzinie higieny osobistej, kosmetyków, spa, mody i urody.
480803
(220) 2018 01 04
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) ESTELA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 28 ozdoby choinkowe.
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480806
(220) 2018 01 04
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) ELEGANTO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 21 talerze ceramiczne.
480835
(220) 2018 01 04
ROSA GRZEGORZ, Lucin; DANIELEWSKI SŁAWOMIR,
Warszawa
(540) bluePOS DISPLAYS PACKAGING INNOVATIVE

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.09, 21.01.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 bloki rysunkowe, broszury, cyrkle kreślarskie,
czasopisma, czcionki drukarskie, drukarskie zestawy przenośne, ekierki, emblematy, pieczęcie papierowe, gazety,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywania, kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej, karty pocztowe,
katalogi, koperty na butelki, koperty, książki, mapy, mapy
geograficzne, materiały do introligatorstwa, materiały drukowane, nalepki, naklejki, obrusy papierowe, opakowania
do butelek z tektury lub papieru, papier, papier w arkuszach,
papier z miazgi drzewnej, papierowe podstawki pod karafki, płótno introligatorskie, podręczniki, podstawki pod kufle
do piwa, publikacje reklamowe, publikacje drukowane, pudełka kartonowe lub papierowe, pudełka na farby, pudła
na kapelusze z tektury, ramki do fotografii, rejestry, księgi
główne, reprodukcje graficzne, szyldy z papieru lub z kartonu, teczki na dokumenty, teczki, skoroszyty, papierowe
torebki do pakowania, torebki do pakowania (koperty, woreczki) z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki lub artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub
tworzyw sztucznych, wydruki graficzne, wyroby z kartonu,
grawiury(litografia), 20 stojaki na czasopisma, stojaki do wystawiania gazet, kosze niemetalowe, podpory pod książki,
pojemniki niemetalowe, skrzynie kratowe, skrzynie niemetalowe, 35 agencje reklamowe, projektowanie materiałów
reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, usługi marketingowe, usługi public relations, 39 dostawa towarów, fracht, pakowanie prezentów,
pakowanie towarów, przewóz samochodami ciężarowymi,
składowanie towarów, spedycja, transport, usługi rozładunku
towarów, wynajem samochodów, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, 40 drukowanie,
drukowanie szablonów, introligatorstwo, kalandrowanie materiałów, laminowanie, łączenie materiałów na zamówienie,
obróbka materiałów, drukowanie offsetowe, usługi druku
offsetowego, oprawianie dzieł sztuki, obróbka papieru.
480854
(220) 2018 01 05
NCL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NIVETTE LUXURY CARS
(210)
(731)
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(531) 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01
(510), (511) 12 samochody, części zamienne do samochodów, pojazdy mechaniczne, silniki, części zamienne do pojazdów mechanicznych, silniki napędowe do pojazdów
lądowych, akcesoria samochodowe ujęte w tej klasie, przyczepy, naczepy, przyczepy bagażowe, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna samochodów oraz części zamiennych do samochodów, pojazdów mechanicznych i części zamiennych
do pojazdów mechanicznych oraz lakierów samochodowych, kosmetyków samochodowych, smarów i olejów
do samochodów i pojazdów mechanicznych, sprzedaż
hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu samochodów i części zamiennych do samochodów, pojazdów
mechanicznych i części zamiennych do pojazdów mechanicznych, kosmetyków samochodowych, środków do pielęgnacji karoserii, lakierów samochodowych, smarów i olejów
samochodowych, prowadzenie komisu samochodowego,
pośrednictwo w sprzedaży samochodów i pojazdów mechanicznych oraz części zamiennych do samochodów i pojazdów mechanicznych, a także środków do konserwacji
karoserii, kosmetyków samochodowych, smarów i olejów
samochodowych, badania rynkowe, analizy rynkowe, usługi porównywania cen, prognozy ekonomiczne, wycena
handlowa towarów, fakturowanie, udzielanie porad i informacji klientom, usługi marketingu, sondaże i opinie rynkowe, doradztwo handlowe, pokazy towarów, pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej, usługi prezentacji
towarów w mediach w celach sprzedaży, prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów w celach handlowych i reklamowych, usługi
telemarketingu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, pozyskiwanie
i uaktualnianie danych do baz danych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, obróbka tekstów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych,
rozlepianie plakatów reklamowych, pokazy towarów w celach handlowych i reklamowych, wyszukiwanie informacji
- plików komputerowych dla celów reklamowych na rzecz
osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, promocja
sprzedaży na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów
internetowych polegające na zgrupowaniu na rzecz osób
trzecich towarów pozwalających nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary za pośrednictwem sieci komputerowych, Internetu, 36 doradztwo w sprawach finansowych,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, administrowanie nieruchomościami, usługi w zakresie pośrednictwa
w handlu i zarządzaniu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, nakłady kapitałowe, zarządzanie majątkiem
nieruchomym i ruchomym, pośrednictwo w kupnie, sprzedaży i najmie nieruchomości oraz gruntów, agencje obrotu
nieruchomościami, ściąganie należności, wynajmowanie
mieszkań, sporządzanie i obrót projektami inwestycyjnymi,
sponsorowanie finansowe, wycena nieruchomości, usługi
developerskie, usługi finansowe, 37 usługi motoryzacyjne
dotyczące napraw i obsługi samochodów powypadkowych,
regeneracja silników, smarowanie pojazdów, usługi stacji
obsługi samochodów, zabezpieczanie pojazdów przed korozją bieżnikowanie opon, mycie i czyszczenie pojazdów,
wymiana opon jako usługa, wulkanizacja opon jako naprawa, czyszczenie budynków od wewnątrz i na zewnątrz,
sprzątanie pomieszczeń, usługi w zakresie prac związanych
z eksploatacją obiektów, wykańczanie obiektów „pod klucz”
oraz urządzanie i dekorowanie wnętrz zgodnie z życzeniem

Nr ZT18/2018

użytkowników, zagospodarowanie i pielęgnacja terenów
zielonych, adaptacja pojazdów, przeglądy gwarancyjne pojazdów, 39 wynajmowanie samochodów, wynajmowanie
pojazdów, wynajmowanie garaży, wypożyczanie bagażników dachowych, maklerstwo transportowe, wynajmowanie
miejsc parkingowych, wynajmowanie miejsc na parkingi,
prowadzenie parkingów, pomoc drogowa, holowanie,
przewóz bagaży, usługi transportowe, 40 odzysk surowców,
zbieranie, zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów,
42 wykonywanie projektów architektonicznych, prowadzenie badań geologicznych i pomiarów gruntu, miernictwo,
doradztwo w zakresie architektury, doradztwo w zakresie
projektowania krajobrazowego, wykonywanie ekspertyz
inżynieryjnych, planowanie urbanistyczne, projektowanie
wystroju wnętrz, wykonywanie ekspertyz geologicznych,
doradztwo zawodowe w zakresie architektury, 43 usługi hotelarskie, usługi gastronomiczne, hotele, motele, pensjonaty,
bary, bary szybkiej obsługi, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, zajazdy, stołówki, domy wczasowe,
domy turystyczne, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, kempingi, przygotowywanie dań na zamówienie oraz
dostawa potraw na zamówienie, catering.
480865
(220) 2018 01 05
ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przytkowice
(540) EXTREME ENERGYLANDIA
(210)
(731)

(531) 28.11.99, 27.05.05, 27.05.10, 29.01.13, 01.15.07
(510), (511) 28 wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, karuzele, kolejki, zjeżdzalnie, zjeżdżalnie wodne,
kolejki górskie, koła losujące, zamki do skakania, dmuchane zabawki do skakania, zabawkowe pojazdy do wesołych
miasteczek, 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą
dyskotek, usługi parków rozrywki, usługi parków wodnych,
centra rozrywki, usługi dyskotek, usługi organizowania i prowadzenia pokazów kaskaderskich, akrobatycznych i innych
imprez rozrywkowych i edukacyjnych, usługi organizowania
i prowadzenia imprez sportowych, usługi organizowania rozrywki podczas imprez okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w celach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia koncertów, usługi produkcji widowisk
i przedstawień teatralnych, wynajem wyposażenia placów
zabaw i wesołych miasteczek, karuzeli, kolejek i urządzeń
do parków tematycznych i wesołych miasteczek, 43 hotele,
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe,
usługi snack-barów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi,
usługi barów kawowych, usługi przygotowywania i serwowania posiłków i napojów, usługi kawiarni, usługi restauracyjne, organizowanie miejsc na imprezy okolicznościowe.
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480910
(220) 2018 01 08
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) K2 EUROBLUE
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do paliwa.
(210)
(731)

481062
(220) 2018 01 12
PGD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Jasmin PHARMACIA
(210)
(731)

43

chłodnicze, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur
wodnych i gazowych, automatyczne urządzenia do regulacji
temperatury do grzejników centralnego ogrzewania, ciśnieniowe zbiorniki wody, centralne instalacje klimatyzacyjne,
instalacje i urządzenia do grzania, ogrzewania, chłodzenia
i wentylacji, grzejniki, kolektory słoneczne do celów grzewczych, kotły, palniki, bojlery i podgrzewacze, zbiorniki wody,
wymienniki ciepła, zawory stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania, zawory do rur i rurociągów, zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory termostatyczne, pompy
ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, urządzenia
do nadzoru ciśnienia, termiczne sterowniki do instalacji centralnego ogrzewania.
481146
(220) 2018 01 16
NEXUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom
(540) Sauber PROFESSIONAL CHEMISTRY FOR HORECA

(210)
(731)
(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.13.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 3 kosmetyki, płyny do pielęgnacji ciała, kremy,
maści, mydła, olejki, pasty i proszki do zębów, pudry, sole
do kąpieli inne niż do celów lecznicach, szampony kosmetyczne, talk kosmetyczny, wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla
niemowląt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, antybiotyki, balsamy, bandaże, błota lecznicze, chusteczki higieniczne nasączone płynami farmaceutycznymi,
farmaceutyczne preparaty, gliceryna do celów leczniczych,
herbatki ziołowe do celów leczniczych, kapsułki do celów
medycznych, odżywcze suplementy diety, zioła lecznicze,
wata do celów medycznych, czopki, gaza opatrunkowa,
kompresy, leki, plastry, surowice, szczepionki, środki nasenne
i przeciwbólowe, tampony, apteczki podróżne, 35 sprzedaż:
kosmetyki, płyny do pielęgnacji ciała, kremy, maści, mydła,
olejki, pasty i proszki do zębów, pudry, sole do kąpieli inne
niż do celów lecznicach, szampony kosmetyczne, talk kosmetyczny, wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt,
plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, antybiotyki, balsamy, bandaże, błota lecznicze, chusteczki higieniczne nasączone płynami farmaceutycznymi, farmaceutyczne
preparaty, gliceryna do celów leczniczych, herbatki ziołowe
do celów leczniczych, kapsułki do celów medycznych, odżywcze suplementy diety, zioła lecznicze, wata do celów
medycznych, czopki, gaza opatrunkowa, kompresy, leki, plastry, surowice, szczepionki, środki nasenne i przeciwbólowe,
tampony, apteczki podróżne.
(210) 481093
(220) 2018 01 15
(731) KALYCIOK ROMUALD, Nędza
(540) WEBER

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji,
zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, akcesoria
łazienkowe, agregaty klimatyzacyjne i chłodnicze, aparatura grzewcza na energię słoneczną, aparatura i instalacje

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 3 profesjonalna chemia sprzątająco-czyszcząca,
odkamieniacze, płyny do mycia podłóg, szyb, luster, płyny
do mycia sanitariatów, preparaty do zmywania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych, 5 preparaty
do odkażania.
481174
(220) 2018 01 16
PERFEXIM BRANDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) PERFEKT SYSTEM
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.02.01, 29.01.12
(510), (511) 6 rury metalowe, złączki metalowe do rur, rury
metalowe wodociągowe, rury metalowe kanalizacyjne,
zawory metalowe inne niż części maszyn, węże metalowe
do instalacji wodnokanalizacyjnych, kształtki rurowe rozgałęzieniowe, przewody i rury do centralnego ogrzewania metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnych,
przewody metalowe do wentylacji klimatyzacyjnych, metalowe profile odwadniające, 7 pompy obiegowe i wodne,
maszyny, narzędzia i urządzenia do mocowania i łączenia,
wkrętarki elektryczne, narzędzia ręczne z napędem elektrycznym, pompy, sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych,
8 narzędzia ręczne, torby na narzędzia [wyposażone], 9 magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, odzież chroniąca
przed urazami i wypadkami, 11 instalacje i urządzenia grzewcze, instalacje toaletowe, instalacje prysznicowe, instalacje
sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna,
instalacje grzewcze na gaz, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do pieców gazowych, akcesoria zabezpieczające
i do regulacji instalacji wodnych i kanalizacyjnych, grzejniki
[kaloryfery], baterie kranowe, elastyczne rury wchodzące
w skład instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej umywalek,
wanien, kabin prysznicowych, zlewów kuchennych, kabiny
prysznicowe, szklane kabiny prysznicowe, 17 rury giętkie,
rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawo-
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ry nie z metalu, złączki, niemetalowe do rur elastycznych,
kształtki, niemetalowe do rur elastycznych, kształtki rurowe
rozgałęzieniowe niemetalowe, 18 torby na narzędzia (puste), torby, 19 rury z tworzyw sztucznych do celów instalacji
wodociągowo - kanalizacyjnych, rury sztywne niemetalowe
stosowane w budownictwie, przewody rurowe do instalacji
grzewczych i wodnych z tworzywa sztucznego, rury wielowarstwowe z tworzywa sztucznego z warstwą metalową
pomiędzy warstwami z tworzywa sztucznego, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, 25 ubrania codzienne,
odzież codzienna, odzież robocza, odzież wierzchnia na złe
warunki pogodowe, odzież sportowa.
481175
(220) 2018 01 16
POZNAŃ LAB INSTYTUT MEDYCYNY PRAKTYCZNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przeźmierowo
(540) POZNAŃ LAB INSTYTUT MEDYCYNY PRAKTYCZNEJ

(210)
(731)

(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 medyczne usługi edukacyjne, prowadzenie
kursów szkoleniowych związanych z medycyną, szkolenie
i nauczanie w zakresie medycyny, usługi edukacyjne dotyczące zawodu weterynarza, doradztwo w zakresie szkoleń
medycznych, organizowanie i prowadzenie pokazów i szkoleń medycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów
i kongresów o tematyce medycznej, organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, wydawanie publikacji
medycznych, 42 badania naukowe do celów medycznych,
medyczne badania naukowe, udzielania informacji i danych
związanych z badaniami i rozwojem medycznym i weterynaryjnym, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie medycyny prowadzone dla osób trzecich, analiza tkanek ludzkich
do badań medycznych, badania naukowe z zakresu biologii,
usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych.
481176
(220) 2018 01 16
POZNAŃ LAB INSTYTUT MEDYCYNY PRAKTYCZNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przeźmierowo
(540) WARSAW LAB INSTYTUT MEDYCYNY PRAKTYCZNEJ

(210)
(731)

medycznych, 42 badania naukowe do celów medycznych,
medyczne badania naukowe, udzielania informacji i danych
związanych z badaniami i rozwojem medycznym i weterynaryjnym, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie medycyny prowadzone dla osób trzecich, analiza tkanek ludzkich
do badań medycznych, badania naukowe z zakresu biologii,
usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych.
481177
(220) 2018 01 16
MIŚKIEWICZ MIECZYSŁAW ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY, Mniszew
(540) Multi-Frozen
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.14, 26.02.07, 26.02.15
(510), (511) 29 mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone mieszanki owocowo - warzywne.
481181
(220) 2018 01 16
TATUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Mamuśka’s Kitchen Więcej niż smak made with love

(210)
(731)

(531) 02.03.11, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 żywność przygotowana z ryb, wyroby garmażeryjne z mięsa, 30 wyroby cukiernicze, 43 usługi w zakresie prowadzenia placówek gastronomicznych w tym
cukierni.
481190
(220) 2018 01 16
PERFEXIM BRANDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) PERFEXIM
(510), (511) 6 rury metalowe, złączki metalowe do rur, rury
metalowe wodociągowe, rury metalowe kanalizacyjne, zawory metalowe inne niż części maszyn, węże metalowe do instalacji wodnokanalizacyjnych, kształtki rurowe rozgałęzieniowe, przewody i rury do centralnego ogrzewania metalowe,
przewody metalowe do instalacji wentylacyjnych, przewody
metalowe do wentylacji klimatyzacyjnych, metalowe profile
odwadniające, 7 pompy obiegowe i wodne, maszyny, narzędzia i urządzenia do mocowania i łączenia, wkrętarki elektryczne, narzędzia ręczne z napędem elektrycznym, pompy,
sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, 8 narzędzia ręczne,
torby na narzędzia [wyposażone], 9 magnesy, magnetyzery
(210)
(731)

(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 medyczne usługi edukacyjne, prowadzenie
kursów szkoleniowych związanych z medycyną, szkolenie
i nauczanie w zakresie medycyny, usługi edukacyjne dotyczące zawodu weterynarza, doradztwo w zakresie szkoleń
medycznych, organizowanie i prowadzenie pokazów i szkoleń medycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów
i kongresów o tematyce medycznej, organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, wydawanie publikacji
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i demagnetyzery, odzież chroniąca przed urazami i wypadkami, 11 instalacje i urządzenia grzewcze, instalacje toaletowe,
instalacje prysznicowe, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz
armatura wodno-kanalizacyjna, instalacje grzewcze na gaz,
armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do pieców gazowych,
akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych
i kanalizacyjnych, grzejniki [kaloryfery], baterie kranowe, elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej umywalek, wanien, kabin prysznicowych, zlewów
kuchennych, kabiny prysznicowe, szklane kabiny prysznicowe,
17 rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich,
w tym zawory, nie z metalu, złączki, niemetalowe do rur elastycznych, kształtki, niemetalowe do rur elastycznych, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, 18 torby na narzędzia
(puste), torby, 19 rury z tworzyw sztucznych do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, rury sztywne niemetalowe
stosowane w budownictwie, przewody rurowe do instalacji
grzewczych i wodnych z tworzywa sztucznego, rury wielowarstwowe z tworzywa sztucznego z warstwą metalową pomiędzy warstwami z tworzywa sztucznego, kształtki rurowe
rozgałęzieniowe niemetalowe, 25 ubrania codzienne, odzież
codzienna, odzież robocza, odzież wierzchnia na złe warunki
pogodowe, odzież sportowa, 35 usługi w zakresie sprzedaży
takich towarów jak: rury metalowe, złączki metalowe do rur,
rury metalowe wodociągowe, rury metalowe kanalizacyjne,
zawory metalowe inne niż części maszyn, węże metalowe
do instalacji wodno-kanalizacyjnych, kształtki rurowe rozgałęzieniowe, przewody i rury do centralnego ogrzewania
metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnych,
przewody metalowe do wentylacji klimatyzacyjnych, metalowe profile odwadniające, pompy obiegowe i wodne, maszyny, narzędzia i urządzenia do mocowania i łączenia, wkrętarki
elektryczne, narzędzia ręczne z napędem elektrycznym, pompy, sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia ręczne, torby na narzędzia [wyposażone], magnesy, magnetyzery
i demagnetyzery, odzież chroniąca przed urazami i wypadkami, instalacje i urządzenia grzewcze, instalacje toaletowe,
instalacje prysznicowe, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz
armatura wodno-kanalizacyjna, instalacje grzewcze na gaz,
armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do pieców gazowych,
akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych
i kanalizacyjnych, grzejniki [kaloryfery], baterie kranowe, elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej umywalek, wanien, kabin prysznicowych, zlewów
kuchennych, kabiny prysznicowe, szklane kabiny prysznicowe,
rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich,
w tym zawory, nie z metalu, złączki, niemetalowe do rur elastycznych, kształtki, niemetalowe do rur elastycznych, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, torby na narzędzia
(puste), torby, rury z tworzyw sztucznych do celów instalacji
wodociągowo-kanalizacyjnych, rury sztywne niemetalowe
stosowane w budownictwie, przewody rurowe do instalacji
grzewczych i wodnych z tworzywa sztucznego, rury wielowarstwowe z tworzywa sztucznego z warstwą metalową
pomiędzy warstwami z tworzywa sztucznego, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, ubrania codzienne, odzież
codzienna, odzież robocza, odzież wierzchnia na złe warunki
pogodowe, odzież sportowa.
(210) 481198
(220) 2018 01 18
(731) GUBAŁA JAROSŁAW FHU GUBEX, Osieczany
(540) ecomax
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(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 5 aminokwasy do celów medycznych, białkowe
suplementy diety, cukier dietetyczny do celów medycznych,
dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych,
dodatki dietetyczne do użytku medycznego, dodatki witaminowe i mineralne, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, mineralne
suplementy diety, napoje z dodatkami dietetycznymi, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe, preparaty
aminokwasowe do użytku medycznego, suplementy diety
zawierające białko, suplementy diety zawierające kazeinę,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety składające się z aminokwasów,
suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety
z białkiem sojowym, suplementy diety ze sproszkowanym
białkiem, witaminy i preparaty witaminowe, suplementy
dietetyczne i odżywcze, żywność dietetyczna do celów
leczniczych.
481224
(220) 2018 01 17
LUBAPPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) Jabłko Lubelskie
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 05.07.13, 29.01.14, 26.07.25, 25.07.05
(510), (511) 31 świeże i schładzane owoce: jabłka, 35 sprzedaż świeżych owoców w tym jabłek.
(210) 481228
(220) 2018 01 17
(731) OCHMAN MAREK, Szczyrk
(540) król gór
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe, wino.
(210)
(731)
(540)

481321
(220) 2018 01 19
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 29.01.12, 03.13.09, 03.13.24, 05.03.11, 05.03.13
(510), (511) 29 mięso i wędliny, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone produkty mięsne, pasty mięsne,
pasztety, smalec, jaja i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne,
ryby, owoce morza i mięczaki, pasty rybne i z owoców mo-
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rza, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy
i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty,
pasty owocowe i warzywne, sałatki gotowe, gotowe dania
z mięsa, przekąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków,
przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw,
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, desery
owocowe, jogurtowe i mleczne, mleko, nabiał i substytuty
nabiału, produkty mleczne, produkty serowarskie, 30 ryż,
kasze, sól, przyprawy i dodatki smakowe, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, mąka, syropy i melasa, ocet,
sosy [przyprawy], sosy, pikantne sosy, czatnej i pasty, zboża,
przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe i energetyczne, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, czekolada,
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, cukierki,
batony i guma do żucia, chleb, wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi,
dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron,
ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki
do jego przygotowywania, cukry, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, drożdże i zaczyny, słodkie polewy i nadzienia, ziarna przetworzone, skrobia
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże,
31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne,
świeże owoce, warzywa, orzechy i zioła, rośliny, grzyby, słód
i zboża nieprzetworzone, wodorosty spożywcze dla ludzi,
siemię lniane, sezam jadalny, świeże nasiona roślin strączkowych, 32 napoje owocowe, wody, soki, aromatyzowane
napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie orzechów i soi, 33 alkohole wysokoprocentowe, cydr, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
preparaty do produkcji napojów alkoholowych, wino, wina
musujące, wino alkoholizowane, wymieszane napoje alkoholowe, 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego związane ze sprzedażą mięsa i wędlin, zup i wywarów, ekstraktów
mięsnych, przetworzonych produkty mięsne, past mięsnych,
pasztetów, smalcu, jaj i produktów z jaj, olejów i tłuszczów
jadalnych, ryb, owoców morza i mięczaków, past rybnych
i z owoców morza, przetworzonych owoców, warzyw i grzybów, w tym orzechów i nasion roślin strączkowych, galaretek,
dżemów, kompotów, past owocowych i warzywnych, sałatek gotowych, gotowych dań z mięsa, przekąsek z owoców,
przekąsek na bazie ziemniaków, przekąsek na bazie orzechów, przekąsek na bazie warzyw, przekąsek na bazie tofu,
przekąsek na bazie mięsa, deserów owocowych, jogurtowych i mlecznych, mleka, nabiału i substytutów nabiału, produktów mlecznych, produktów serowarskich, ryżu, kasz, soli,
przypraw i dodatków smakowych, kawy, herbaty, kakao i namiastek tych towarów, mąki, syropów i melasy, octu, sosów
[przypraw], sosów, pikantnych sosów, czatnej i past, zbóż,
przekąsek z produktów zbożowych, batonów zbożowych
i energetycznych, płatków śniadaniowych, owsianki i grysiku,
czekolady, lodu, lodów spożywczych, mrożonych jogurtów
i sorbetów, cukierków, batonów i gumy do żucia, chleba, wyrobów cukierniczych, ciast, tart i ciasteczek, suchego i świeżego makaronu, klusek i pierogów, dań na bazie ryżu, dań
gotowych zawierających makaron, ciast do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanek do jego przygotowywania,
cukrów, naturalnych słodzików, polew cukierniczych i nadzień, produktów pszczelich, drożdży i zaczynów, słodkich
polew i nadzień, ziaren przetworzonych, skrobi i wyrobów
z tych towarów, preparatów do pieczenia i drożdży, płodów
rolnych i z akwakultury, produktów ogrodniczych i leśnych,
świeżych owoców, warzyw, orzechów i ziół, roślin, grzybów,
słodu i zbóż nieprzetworzonych, wodorostów spożywczych
dla ludzi, siemienia lnianego, sezamu jadalnego, świeżych
nasion roślin strączkowych, napojów owocowych, wody,
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soków, aromatyzowanych napojów gazowanych, napojów
bezalkoholowych, preparatów do produkcji napojów, syropów do napojów, piwa i produktów piwowarskich, napojów
na bazie orzechów i soi, alkoholi wysokoprocentowych, cydru, napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa), preparatów
do produkcji napojów alkoholowych, wina, win musujących,
wina alkoholizowanego, wymieszanych napojów alkoholowych, usługi eksportu i importu, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pośrednictwo handlowe, usługi
organizowania gier i konkursów, promocja sprzedaży, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, kampanie marketingowe, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej.
481393
(220) 2018 01 22
SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Symaidee
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, środki dietetyczne i środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego
o działaniu leczniczym, probiotyki, prebiotyki, preparaty
witaminowe, wyroby medyczne do celów leczniczych, mianowicie kremy przeciwgrzybiczne, żywność dla niemowląt
i produkty dietetyczne dla osób chorych, środki sanitarne
do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe.
(210)
(731)

481394
(220) 2018 01 22
SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Symaidee Symphar
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, środki dietetyczne i środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego
o działaniu leczniczym, probiotyki, prebiotyki, preparaty
witaminowe, wyroby medyczne do celów leczniczych, mianowicie kremy przeciwgrzybiczne, żywność dla niemowląt
i produkty dietetyczne dla osób chorych, środki sanitarne
do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe.
(210)
(731)

481401
(220) 2018 01 22
E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(540) FRUITS SHOW

(210)
(731)

(531) 02.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych, interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo w formie programów komputerowych
zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, gry
komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, terminale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier
hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne,
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne]
gry wideo i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo,
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w tym gry hazardowe, przenośne [podręczne] gry komputerowe, w tym gry hazardowe, 41 usługi w zakresie gier on-line
i aplikacji on-line związanych z grami, gier internetowych
nie do pobrania i instalacji na komputerze, hazardowych gier
on-line, gier komputerowych dostępnych on-line, w tym gier
hazardowych.
(210) 481402
(220) 2018 01 22
(731) MARCINKIEWICZ MARKUS, Wrocław
(540) SARDAUKAR HARVEST

47

481407
(220) 2018 01 22
SMS KREDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) FAMILO

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi instytucji kredytowych innych niż
banki.
481410
(220) 2018 01 22
ANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ant
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.01.16
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w rejestrach, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do windykacji), produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, tworzenie
tekstów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, 36 agencje ściągania wierzytelności, doradztwo w zakresie długów, informacje finansowe, inwestycje
finansowe, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, zarządzanie finansami, 45 mediacje, sprawy sporne [usługi pomocy w ściąganiu długów],
usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi detektywistyczne.
(210) 481403
(220) 2018 01 22
(731) MARCINKIEWICZ MARKUS, Wrocław
(540) V VEX CORP

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w rejestrach, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do windykacji), produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, tworzenie
tekstów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, 36 agencje ściągania wierzytelności, doradztwo w zakresie długów, informacje finansowe, inwestycje
finansowe, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, zarządzanie finansami, 45 mediacje, sprawy sporne [usługi pomocy w ściąganiu długów],
usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi detektywistyczne.

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 9 adaptery częstotliwości radiowej, adaptery
do łączenia urządzeń medialnych, adaptery baterii, adaptery
do sieci Ethernet, adaptery do wtyczek, adaptery kart komputera, adaptery kart typu flash, adaptery prądu zmiennego,
adaptery sieciowe, adaptery testowe do badania płytek obwodów drukowanych, adaptery USB, akceleratory graficzne,
akceleratory karty graficznej, akceleratory do montowania
odbiorników radiowych, aktywne czujniki podczerwieni, aktywne wyświetlacze matrycowe, akumulatorki do powtórnego naładowania, akumulatory alkaiczne, akumulatory
energii fotowoltaicznej, akumulatory nikolowo-kadmowe,
akumulatory zapłonowe, alarmowe systemy bezpieczeństwa inne niż do pojazdów, alarmy zdalnie sterowane inne
niż przeciwwłamaniowe do pojazdów, analizatory energii
elektrycznej, analizatory fizykalne inne niż do celów medycznych, analizatory fluorescencyjne, analizatory fotometryczne
inne niż do celów medycznych, analizatory luminescencyjne,
analizatory mocy, analizatory obrazów, analizatory wielokanałowe, anody, anteny częstotliwości radiowych, anteny
do bezprzewodowych urządzeń łącznościowych, anteny
do odbioru programów nadawanych drogą satelitarną, anteny do radarów, anteny do sieci telekomunikacyjnych, anteny
jako części składowe, anteny jako urządzenia komunikacyjne,
anteny mikrofalowe, anteny paraboliczne, anteny płaskie
strefowe, anteny satelitarne, anteny satelitarne do transmisji
satelitarnych, anteny sygnałowe, aparatura do komunikacji
sieciowej, aparatura do kondycjonowania energii, aparatura
do kontrolowania temperatury, aparatura elektryczna
do monitoringu obiektów śledzonych, aparatura do nadawania i odbierania do nadawania długodystansowego, aparatura do odczytywania kart, aparatura do optycznego rozpoznawania znaków, aparatura elektroniczna do zdalnego
sterowania, aparatura elektryczna do komutacji, aparatura
i urządzenia do przełączania energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, aparatura
i urządzenia do regulowania elektryczności, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej,
aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania
energii elektrycznej, aparatura kontrolna do zarządzania siecią, aparatura kontrolująca energię elektryczną, aparatura
łącznościowa, aparatura optyczna na podczerwień, aparatu-
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ra sygnalizacyjna, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do przepływu pracy, aplikacje
komputerowe do pobrania, aplikacje mobilne do pobrania
do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia
na sobie, automatyczne przełączniki między obwodami, automatyczne systemy kontroli dostępu, automatyczne systemy sterowania dostępem, automatyczne urządzenia do zabezpieczania dostępu, automatyczne zespoły kontroli
dostępu, autotransformatory, awaryjne automatyczne przerywacze napięcia, banki energii, bezpieczniki do urządzeń
telekomunikacyjnych, bezpieczniki elektryczne, bezpieczniki
termiczne, bezpieczniki topikowe, bezpieczniki układowe,
bezprzewodowe bloki klawiszy, bezprzewodowe myszy
do komputerów, bezprzewodowe peryferia komputerowe,
bezprzewodowe przełączniki, bezprzewodowe routery USB,
bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania
i kontroli funkcjonowania i statusu systemów bezpieczeństwa, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub
systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych,
bezprzewodowe urządzenia do transmisji na wysokich częstotliwościach, bezprzewodowe urządzenia do sieci lokalnych, bierne czujniki podczerwieni, bierne obwody elektroniczne, biochipy, biometryczne systemy kontroli dostępu,
bloki balunów, bloki bezpieczników, bloki do rozprowadzania prądu elektrycznego, bloki klawiszy, bloki połączeniowe
kable elektryczne, bloki układów dopasowujących impedancje, bloki wielogniazdowe, błyskowe światła bezpieczeństwa, boczniki prądowe, bufory danych, bufory elektryczne,
bufory komputerowe, centrale automatyczne, centralne jednostki przetwarzające do przetwarzania informacji, danych,
dźwięku lub obrazów, cewki chipowe, cewki dławikowe
do użytku w urządzeniach elektrycznych, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, cewki induktory, cewki magnetyczne, cewki o tłumieniu przejściowym, cewki odchylające, cewki wysokiej częstotliwości, chipsety komputerowe,
chipy elektroniczne, chipy elektroniczne dla producenta
układów scalonych, chipy komputerowe, chipy multiprocesorowe, chipy półprzewodnikowe, chipy układy scalone, cyfrowe generatory funkcji, cyfrowe mierniki uniwersalne, cyfrowe nośniki do nagrywania danych, cyfrowe odbiorniki
radiowe DAB, cyfrowe procesory sygnałów, cyfrowe skanery
graficzne, cyfrowe skanery wejścia i wyjścia, cyfrowe urządzenia pomiarowe, cyfrowe urządzenia sterujące do sterowania procesami, części do komputerów, części i akcesoria
do urządzeń komunikacyjnych, człony dopasowujące stosowane w urządzeniach zasilających, czujniki i detektory, czyste dyski do nagrywania, czyste dyski komputerowe, czyste
dyski magnetyczne, czyste dyski twarde do komputerów,
czyste elektroniczne karty chipowe czyste karty inteligentne,
czyste karty z obwodami scalonymi czyste karty inteligentne, czytniki kart, dane zapisane elektronicznie, dane zapisane magnetycznie, dekodery, digitalizatory, diody, dławiki
kompensacyjne, dławiki komutacyjne, dławiki przeciążeniowe kabli, dławiki przetężeniowe, dławiki wysokonapięciowe,
dodatkowe płytki obwodów drukowanych do łączenia komputerów z oprogramowaniem sieciowym, dokumentacja
komputerowa w formie elektronicznej, dotykowe panele
sterowania, druty elektryczne, duplikatory HDD, dyski
do przechowywania danych, dyski komputerowe, dyski
twarde, dyski wstępnie zaprogramowane, dzielniki mocy
elektryczne, ekrany, ekrany dotykowe elektroniczne, elastyczne płaskie panele wyświetlające do komputerów, elastyczne płytki z układami elektronicznymi, elastyczne powłoki - osłony - do kabli elektrycznych, elektrody,
elektroniczna aparatura monitorująca, inna niż do celów me-
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dycznych, elektroniczne analizatory kolorów, elektroniczne
bazy danych, elektroniczne ekrany dotykowe, elektroniczne
globalne systemy nawigacyjne, elektroniczne jednostki kodujące, elektroniczne jednostki sterujące, elektroniczne karty
chipowe, elektroniczne kontrolery cyfrowe, elektroniczne
magnetyczne nośniki do nagrywania, elektroniczne miarki,
elektroniczne moduły kodujące, elektroniczne moduły ładowalne, elektroniczne nośniki danych, elektroniczne obwody
pamięci, elektroniczne obwody sterownicze, elektroniczne
przełączniki dotykowe, elektroniczne przyrządy do układów
sterowania synchronizacją, elektroniczne regulatory, elektroniczne rejestratory wyników, elektroniczne systemy kontrolne, elektroniczne systemy kontrolne do maszyn, elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne transformatory mocy,
elektroniczne układy scalone, elektroniczne urządzenia
do programowania, elektroniczne urządzenia do zdalnego
sterowania, elektroniczne urządzenia do wyświetlania wyników, elektroniczne urządzenia kodujące, elektroniczne urządzenia sterujące, elektroniczne urządzenia do sterowania
procesami, elektroniczne urządzenia telekomunikacyjne,
elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania sygnałami, elektroniczne zespoły do sterowania procesami, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy zabezpieczające, elektryczne instalacje do kontroli dostępu, elektryczne
instalacje sterujące, elektryczne jednostki kontrolno-sterujące dostępem, elektryczne jednostki sterujące procesami,
elektryczne kable interfejsowe, elektryczne kable połączeniowe, elektryczne łączniki wtykowe, elektryczne lub elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, elektryczne obwody
sterownicze, elektryczne panele kontrolne, elektryczne panele rozdzielcze do sieci elektrycznej, elektryczne systemy
kontroli dostępu, elektryczne tablice kontrolne, elektryczne
tablice rozdzielcze, elektryczne tabliczki dotykowe typu touchpad, elektryczne urządzenia do kontroli dostępu, elektryczne urządzenia kontrolne, elektryczne urządzenia połączeniowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne
urządzenia przełączające, elektryczne urządzenia programujące, elektryczne urządzenia sterujące procesami, elektryczne urządzenia zdalnego sterowania, elektryczne wtyczki połączeniowe, elektryczne wyłączniki automatyczne, elektryczne
zespoły kontrolno-sterujące dostępem, elektryczne zespoły
sieci zasilającej, elementy mikroelektroniczne, elementy niskoszumne, elementy półprzewodnikowe, elementy składowe obwodów elektrycznych, elementy układów elektrycznych, etykietki do oznaczania kabli elektrycznych, etykietki
do oznaczania przewodów elektrycznych, etykiety z kodami
kreskowymi, kodowane, etykiety zawierające informacje zapisane lub kodowane elektronicznie, gniazdka, wtyczki i inne
kontakty złącza elektryczne, huby USB, hybrydowe dyski półprzewodnikowe SSHD, hybrydowe obwody grubowarstwowe, instalacje automatyczne do sterowania dostępem, instalacje do komunikacji elektronicznej, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje elektrycznego okablowania, instalacje szerokopasmowe,
instrukcje obsługi w formie elektronicznej, interaktywne
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, interaktywne oprogramowanie komputerowe, interaktywne systemy komputerowe, interaktywne urządzenia
do transferu danych, interfejsy dostępu do zarządzanych
prywatnych sieci lokalnych, interfejsy komputerowe, interfejsy komunikacyjne, interfejsy magistrali danych, izolowane
przewody elektryczne, izolowane złącza elektryczne, jednostki energii elektrycznej, jednostki pamięci elektronicznych, jednostki zasilania transformatory, kable i przewody
elektryczne, kanały do kabli elektrycznych, kanały elektroinstalacyjne, karty graficzne do komputera, karty interfejsowe
do urządzeń przetwarzających dane, karty magnetyczne
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do przenoszenia danych, karty magnetyczne stanowiące
oprogramowanie komputerowe, karty mikroprocesorowe,
karty pamięci o dostępie swobodnym RAM, karty pamięci
SD, karty pamięci tylko do odczytu ROM, karty pamięci typu
flash, karty pamięci z obwodami scalonymi, karty pamięciowe, karty rozszerzeń do komputerów, karty rozszerzeń
do mikrokomputerów, karty rozszerzenia pamięci, karty sieciowe Ethernet, karty USB, karty wyposażone w mikroprocesory, karty z mikrochipami, karty z obwodami elektronicznymi, karty z obwodami scalonymi zintegrowanymi, karty
z układami elektronicznymi, karty z układami scalonymi, karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, karty zawierające mikroprocesory, karty zawierające obwody scalone, katalogi elektryczne lub elektroniczne, klucze kodowane,
klucze sieciowe USB, klucze sieciowe USB do automatycznego uruchamiania URL zaprogramowanych stron internetowych, klucze sprzętowe USB adaptery sieci bezprzewodowej, kodowane dyski, kodowane programy, komponenty
elektryczne i elektroniczne, komponenty i części do komputerów, komputerowe bazy danych, komputerowe ekrany dotykowe, komputerowe karty rozszerzające, komputerowe
karty sieciowe, komputerowe karty sieciowe LAN do podłączania przenośnych urządzeń komputerowych do sieci komputerowych, komputerowe karty z akceleratorem, komputerowe koncentratory sieciowe, komputerowe monitory
ekranowe, komputerowe monitory wyświetlające, komputerowe napędy dyskowe, komputerowe oprogramowanie
układowe, komputerowe oprogramowanie graficzne, komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe oprogramowanie narzędziowe do wykonywania komputerowych prac konserwacyjnych, komputerowe oprogramowanie
użytkowe do kompresji danych, komputerowe oprogramowanie do pracy zespołowej groupware, komputerowe oprogramowanie antywirusowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, komputerowe
płyty główne, komputerowe programy operacyjne, komputerowe programy użytkowe do zarządzania plikami, komputerowe przełączniki sieciowe, komputerowe stacje robocze,
komputerowe systemy operacyjne, komputerowe urządzenia do programowania, komputerowe urządzenia sterujące,
komputery do użytku w zarządzaniu danymi, komputery
i sprzęt komputerowy, łączniki do dostępu do sieci bezprzewodowej, łączniki do przewodów elektrycznych, łączniki
elektryczne, łączniki światłowodowe, łączówki elektryczne,
laserowe systemy pomiarowe, LCD wyświetlacze ciekłokrystaliczne, lokalizatory przewodów, magnetyczne dyski twarde, magnetyczne napędy dysków twardych, magnetyczne
nośniki danych zawierające nagrane oprogramowanie, magnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki programów, markery identyfikacyjne do kabli elektrycznych, maszyny do kopiowania, materiały na przewody instalacji
elektrycznych - kable, mechanizmy kontroli dostępu, mikrochipy, mikrofalowe urządzenia łączności, mikrokomputery,
mikroprocesory, mikroprocesory programowalne za pomocą oprogramowania, mikroprocesory z zabezpieczeniami,
mikrosterowniki, mikroukłady komputerowe - chipy, miniaturowe napędy dysków twardych do przechowywania danych,
mobilne aplikacje, mobilne odbiorniki danych, modemy,
modemy interfejsów sieciowych, modemy kablowe, modemy komputerowe, modemy komunikacyjne, modemy światłowodowe, modemy z uniwersalną magistralą szeregową
USB, modulatory, moduły komputerowe, moduły multichipowe, moduły pamięci elektronicznych, moduły połączeniowe do sterowników elektrycznych, moduły rozszerzenia
pamięci, moduły sprzętu komputerowego do użytku w urządzeniach elektronicznych korzystających z Internetu przedmiotów, moduły sterująco-kontrolne elektryczne, moduły
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układów scalonych, moduły z obwodami scalonymi, moduły
zasilania, monitorujące urządzenia elektryczne, nadajniki, nadajniki bezprzewodowe, nadajniki cyfrowe, nadajniki danych, nadajniki do przesyłania sygnałów elektronicznych,
nadajniki elektryczne, nadajniki i odbiorniki bezprzewodowe, nadajniki-odbiorniki do sieci Ethernet, nadajniki sygnałów elektronicznych, nadajniki telekomunikacyjne, nagrane
dyski kompaktowe, nagrane dyski laserowe, nagrane karty
pamięci typu flash, nagrane magnetyczne nośniki danych,
nagrane nośniki danych do użytku z komputerami, nagrane
programy komputerowe, napędy dysków do komputera, napędy dysków twardych, napędy dyskowe do kopii zapasowych do komputerów, narzędzia do opracowywania oprogramowania komputerowego, nośniki danych do komputerów
z wgranym oprogramowaniem, nośniki danych do odczytu
maszynowego, nośniki danych do odczytu maszynowego
z zapisanymi programami, nośniki danych w formie mikroukładów, nośniki do danych, nośniki do przechowywania
danych, nośniki dostosowane do telefonów komórkowych,
nośniki informacji elektryczne lub elektroniczne, nośniki informacji kodowane lub magnetyczne, nośniki magnetyczne
do oprogramowania, obudowy komputerowe, obudowy
ochronne do dysków magnetycznych, obudowy przyrządów elektrycznych, obudowy urządzeń elektrycznych, obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane dane,
obwody elektryczne i obwody drukowane, obwody scalone,
odbiorniki bezprzewodowe, odbiorniki do urządzeń telekomunikacyjnych, odbiorniki zdalnego sterowania, ograniczniki prądu elektrycznego, ograniczniki sygnału, okablowanie
do komputerów, okablowanie elektryczne, okablowanie sieciowe, oprogramowanie, oprogramowanie adaptacyjne,
oprogramowanie bioinformatyczne, oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, oprogramowanie do edytowania, oprogramowanie do elektronicznych
systemów wspomagających proces kierowania, oprogramowanie do integracji segmentów kontroli, oprogramowanie
do inżynierii elektrycznej, oprogramowanie do inżynierii budowy maszyn, oprogramowanie do komputerowych zapór
sieciowych, oprogramowanie do kontroli systemów środowiskowych, zabezpieczających i dostępu do budynków,
oprogramowanie do monitorowania sieci w chmurze, oprogramowanie do obsługi rozległych sieci WAN, oprogramowanie do obsługi sieci VPN - wirtualna sieć prywatna, oprogramowanie do operacyjnego zarządzania przenośnymi
kartami magnetycznymi i elektronicznymi, oprogramowanie
do opracowywania stron internetowych, oprogramowanie
do pobrania, oprogramowanie do produkcji wspomaganej
komputerowo, oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdywania informacji za pośrednictwem sieci komputerowej,
oprogramowanie do udostępniania plików, oprogramowanie do uniwersalnego interfejsu urządzenia peryferyjnego
UPI, oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie
do zabezpieczania sieci i urządzeń, oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie do zarządzania na miejscu, oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie do zarządzania siecią,
oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie elektromechaniczne, oprogramowanie firmowe, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie
informatyczne do telefonów komórkowych, oprogramowanie interfejsów, oprogramowanie kompilujące, oprogramowanie komputerowe do komunikacji między komputerami
w ramach sieci lokalnej, oprogramowanie komputerowe
do tabelarycznego przedstawiania danych, oprogramowanie komputerowe do inżynierii oprogramowania wspomaganej komputerowo, oprogramowanie komputerowych sys-
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temów operacyjnych, oprogramowanie komputerowe
do integracji aplikacji i baz danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do katalogów informacji,
które można pobrać ze światowej sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe do opracowywania dynamicznych witryn internetowych, oprogramowanie komputerowe
do zarządzania bazami danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania przy migracji między
różnymi systemami operacyjnymi sieci komputerowych,
oprogramowanie komputerowe do szyfrowania, oprogramowanie komputerowe do użytku w zdalnym odczycie liczników, oprogramowanie komputerowe zaprojektowane
do wyceny kosztów, oprogramowanie komputerowe do automatyzacji hurtowni danych, oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, oprogramowanie komputerowe
do zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi, oprogramowanie
komputerowe do komunikacji z użytkownikami komputerów
przenośnych, oprogramowanie komputerowe do zarządzania
dokumentami, oprogramowanie komputerowe do kompresji
danych, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe do pobrania z globalnych, komputerowych sieci informacyjnych, oprogramowanie komputerowe dostosowane do używania w obsłudze
komputera, oprogramowanie komputerowe zaprojektowane do oceny wymagań dotyczących zasobów, oprogramowanie komputerowe do autoryzacji dostępu do baz danych,
oprogramowanie komputerowe do użytku przy obróbce
płytek półprzewodnikowych, oprogramowanie komputerowe do konserwacji i obsługi systemów komputerowych,
oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego dostarczania treści, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania komunikacji, oprogramowanie komputerowe
do wykorzystania w celu kontroli dostępu do komputera,
oprogramowanie komputerowe do użytku w podręcznych
przenośnych elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz
innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do kompilacji danych
pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do zbierania danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do konserwacji, oprogramowanie
komputerowe do transmisji danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do rozpowszechniania danych
pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe umożliwiające udostępnianie informacji za pomocą sieci łączności,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostarczanie
informacji za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające przeglądanie globalnych sieci
komputerowych, oprogramowanie komputerowe do użytku
jako interfejs programowania aplikacji, API, oprogramowanie
komputerowe do zdalnego sterowania elektrycznymi urządzeniami oświetleniowymi, oprogramowanie komputerowe umożliwiające udostępnianie mediów elektronicznych
za pomocą sieci łączności, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające udostępnianie mediów elektronicznych
za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie komputerowe do sterowania wzmacniaczami, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania maszynami i sprzętem
biurowym, oprogramowanie komputerowe do zdalnego
sterowania urządzeniami zabezpieczającymi, oprogramowanie komputerowe do monitorowania systemów komputerowych, oprogramowanie komputerowe do wykrywania
zagrożeń dla sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe do testowania podatności komputerów i sieci
komputerowych na ataki, oprogramowanie komputerowe
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do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, oprogramowanie komputerowe do celów komunikacji pomiędzy mikrokomputerami, oprogramowanie komputerowe do kontroli czasu, oprogramowanie komputerowe
zapewniające wielu użytkownikom dostęp do globalnej
komputerowej sieci informacyjnej, oprogramowanie komputerowe do tworzenia zapór sieciowych, oprogramowanie
komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogramowanie komputerowe
do globalnych systemów pozycyjnych GPS, oprogramowanie komputerowe, które wspomaga komputery w rozmieszczaniu równoległych aplikacji i wykonywaniu równoległych
obliczeń, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia i projektowania stron internetowych, oprogramowanie komputerowe do łączności za pośrednictwem sieci bezprzewodowych,
oprogramowanie komputerowe do rozliczeń międzysieciowych w dziedzinie telekomunikacji, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, oprogramowanie komputerowe do użytku we wdrożeniu
Internetu rzeczy IoT, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do oczyszczania i optymalizacji systemów, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
komunikacyjne, oprogramowanie komunikacyjne do łączenia się z globalnymi sieciami komputerowymi, oprogramowanie komunikacyjne do łączenia użytkowników sieci komputerowych, oprogramowanie multimedialne, oprogramowanie
multimedialne zapisane na płytach CD-ROM, oprogramowanie
operacyjne do komputerów mainframe, oprogramowanie
operacyjne do sieci LAN, oprogramowanie operacyjne USB
uniwersalnej magistrali szeregowej, oprogramowanie pośredniczące, oprogramowanie pośredniczące do zarządzania funkcjami oprogramowania w urządzeniach elektronicznych, oprogramowanie przemysłowe, oprogramowanie
sprzętowe, oprogramowanie sprzętowe do komputerowych
urządzeń zewnętrznych, oprogramowanie sterujące serwerem umożliwiającym dostęp do sieci, oprogramowanie symulacyjne, oprogramowanie symulacyjne do użytku w komputerach cyfrowych, oprogramowanie systemów CMS - system
zarządzania treścią, oprogramowanie szkoleniowe, oprogramowanie telekomunikacyjne, oprogramowanie testowe,
oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie użytkowe
do urządzeń bezprzewodowych, oprogramowanie użytkowe
do usług tworzenia sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie użytkowe do usług
przetwarzania w chmurze, oprogramowanie użytkowe komputerów osobistych do systemów kontroli dokumentów,
oprogramowanie użytkowe komputerów osobistych do zarządzania systemami kontroli dokumentów, oprogramowanie wspomagające, oprogramowanie zabezpieczające,
oprogramowanie zabezpieczające komputer, do pobrania,
oprogramowanie zapewniające dostęp do Internetu, oprogramowanie związane z podręcznymi elektronicznymi urządzenia cyfrowymi, osłony kabli -przewody, pamięć flash, pamięci do sprzętu do przetwarzania danych, pamięci dyskowe,
pamięci elektroniczne, pamięci komputerowe, pamięci niestałe, pamięci półprzewodnikowe, pamięci trwałe, pamięci
układów scalonych, pamięci zewnętrzne USB, panele do rozdziału energii elektrycznej, panele dotykowe, panele elektroniczne do wyświetlania wiadomości, peryferyjne urządzenia
komputerowe, platformy oprogramowania komputerowego, platformy oprogramowania komputerowego, zapisane
lub do pobrania, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne aplikacje na telefony
komórkowe do transmisji danych, pobieralne broszury elektroniczne, pobieralne oprogramowanie komputerowe do za-
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rządzania danymi, pobieralne oprogramowanie komputerowe do transmisji danych, półprzewodnikowe zespoły
pamięciowe, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, powłoki elastyczne na przewodniki elektryczne, powłoki - osłony - kabli elektrycznych, procesory centralne, procesory danych, procesory do przetwarzania obrazów,
procesory dźwięku, procesory główne CPU, procesory główne CPU do komputerów, procesory komunikacyjne, procesory modulacji impulsowo-kodowej, procesory obrazów rastrowych RIP, procesory satelitarne, procesory sygnałów,
procesory użytkowe, programatory czasowe, programowalne analizatory stanów logicznych, programowalne cyfrowe
urządzenia odczytujące, programowalne mikroprocesory,
programowalne urządzenia telekomunikacyjne, programowalne urządzenia sterujące, programy do magazynowania
danych, programy do przetwarzania danych zapisane na nośnikach danych do odczytu maszynowego, programy
do przetwarzania danych, programy do sieciowych systemów operacyjnych, programy i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach komórkowych, programy komputerowe, programy
komputerowe do korzystania z Internetu i sieci www, programy komputerowe do przetwarzania danych, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe do przeszukiwania zawartości komputerów i sieci komputerowych
za pomocą zdalnego sterowania, programy komputerowe
do projektowania interfejsów użytkownika, programy komputerowe do użycia w telekomunikacji, programy komputerowe do umożliwiania i kontroli dostępu, programy komputerowe do zarządzania projektami, programy komputerowe
do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami komputerowymi, programy komputerowe do zarządzania sieciami,
programy komputerowe dotyczące sieci lokalnych LAN, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe oprogramowanie do pobrania, programy komputerowe
przechowywane w formie cyfrowej, programy komputerowe umożliwiające dostęp i korzystanie z Internetu, programy
komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, programy narzędziowe do przeprowadzania diagnostyki systemów komputerowych, programy sterujące komputerowe, programy systemów
operacyjnych, programy systemów operacyjnych do smartfonów, przełączniki danych, przełączniki do urządzeń telekomunikacyjnych, przełączniki elektryczne, przenośne napędy
dysków twardych do komputerów, przewodniki elektryczne,
przewody do USB, przewody elektryczne, przewody instalacji elektrycznych, przyrządy do pomiaru energii elektrycznej,
przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania,
wskaźniki i kontrolery, publikacje elektroniczne, punkty dostępu do sieci lokalnych LAN, routery bezprzewodowe, routery do sieci komputerowych, routery sieci rozległych WAN,
rozpraszacze ciepła do komputerów, serwery internetowe,
serwery komputerowe, serwery komputerowych baz danych, serwery plików, sieci danych, sieci do transmisji danych,
sieci komputerowe, sieci komunikacyjne, sieciowe pamięci
masowe NAS, sprzęt do komunikacji, sprzęt do obsługi rozległych sieci WAN, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych
- elektryczne i mechaniczne, sprzęt komputerowy, sprzęt
komputerowy do przesyłu danych, sprzęt komputerowy
do serwerów umożliwiających dostęp do sieci, sprzęt komputerowy do telekomunikacji, sprzęt komputerowy stosowany do inżynierii oprogramowania wspomaganej komputerowo, sprzęt USB uniwersalnej magistrali szeregowej, sterowniki
dysków twardych, sterowniki elektroniczne, sterowniki elektryczne, sterowniki komunikacyjne, sterowniki oprogramowania, sterowniki oprogramowania do urządzeń elektronicznych
umożliwiające sprzętowi komputerowemu i urządzeniom

51

elektronicznym komunikację między sobą, sterowniki programowalne, sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem, sterowniki wieloportowe, światłowody, synchroniczne
jednostki danych, systemy komputerowe, systemy przetwarzania danych, terminale do przetwarzania danych, terminale
do wyświetlania informacji, terminale komputerowe, układy
elektryczne, uniwersalne urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia do bezprzewodowego przekazywania danych, urządzenia do kodowania danych, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci Point-to-Point,
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, urządzenia do konwersji danych, urządzenia do kopiowania, urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, urządzenia do monitorowania, urządzenia
do nieprzerywalnego zasilania energii - zasilacze UPS, urządzenia do pomiaru, monitorowania i analizowania zużycia
energii elektrycznej, urządzenia do przechowywania programów komputerowych, urządzenia do przechowywania danych, urządzenia do przełączania danych, urządzenia do regulacji energii elektrycznej, urządzenia do rejestrowania
i nagrywania danych, urządzenia do sterowania energią elektryczną, urządzenia do symulacji, urządzenia do szyfrowania
danych, urządzenia do testowania i kontroli jakości, urządzenia do transmisji, urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, urządzenia do wymiany danych,
urządzenia do zarządzania sieciami, urządzenia elektryczne
do monitorowania sieci zasilającej, urządzenia komputerowe
do magazynowania danych, urządzenia pamięci oprogramowania sprzętowego, urządzenia pamięciowe do przechowywania danych, urządzenia sterujące sieciowe, urządzenia
testujące do sprawdzania przyrządów elektronicznych, urządzenia wejściowe do komputerów, utrwalone na nośnikach
informacje i dane, użytkowe oprogramowanie komputerowe do pobrania, wbudowane oprogramowanie operacyjne,
wentylatory procesorów głównych CPU, zapisane oprogramowanie komputerowe, zapisane pliki danych, zasilacze prądu stałego i zmiennego, zewnętrzne dyski twarde do komputerów, 42 administracja serwerów, administrowanie
prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania
komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania
komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, aktualizacja oprogramowania
do systemów łączności, aktualizacja oprogramowania
do smartfonów, aktualizacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja stron głównych do sieci komputerowych,
aktualizowanie banków pamięci systemów komputerowych,
aktualizowanie stron internetowych, analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów, badania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, badania dotyczące programów
komputerowych, badania dotyczące przetwarzania danych,
badania dotyczące technologii, badania i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, badania i opracowywanie projektów technicznych, badania, opracowywanie,
projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, badania przemysłowe obiektów technicznych, badania
przy użyciu analiz porównawczych w zakresie wydajności
systemów komputerowych, badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności systemów komputerowych, badania techniczne dotyczące komputerów, badania technologiczne dotyczące komputerów, badania
w dziedzinie technologii informacyjnej, badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych, dekodowanie danych,
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diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania, doradztwo i konsultacje
dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, doradztwo
i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo specjalistyczne związane
z programowaniem komputerowym, doradztwo techniczne w zakresie produkcji, doradztwo techniczne w zakresie
przetwarzania danych, doradztwo techniczne związane
z projektowaniem, doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów, doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane z używaniem
sprzętu komputerowego, doradztwo w dziedzinie analizy
systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w dziedzinie integracji
systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpieczającego, doradztwo w projektowaniu
stron internetowych, doradztwo w sprawach komputerów,
doradztwo w sprawach oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron
internetowych, doradztwo w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z konserwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, doradztwo związane
z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem
programów komputerowych baz danych, doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych,
dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy
danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem
sprzętu i oprogramowania komputerowego, dostarczanie
informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem
oprogramowania komputerowego, dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie informatyki, edycja programów komputerowych, ekspertyzy w zakresie technologii,
hosting aplikacji interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting komputerowych baz danych, hosting mobilnych stron internetowych, hosting, oprogramowanie jako
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie, hosting
serwerów, hosting stron internetowych, hosting treści cyfrowych w Internecie, instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja i aktualizacja programów do przetwarzania danych, instalacja i dostosowanie
na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego,
instalacja i utrzymanie programów komputerowych, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania
komputerowego, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów komputerowych,
instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania
bazy danych, instalacja programów komputerowych, integracja systemów i sieci komputerowych, inżynieria oprogramowania komputerowego, inżynieria techniczna, kalibrowanie maszyn, kompilacja informacji związanych z technologią
informacyjną, kompilacja programów komputerowych,
kompilacja stron internetowych, kompresja danych do elektronicznego przechowywania, konfiguracja komputerowe-
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go oprogramowania sprzętowego, konfiguracja sieci komputerowych za pomocą oprogramowania, konfiguracja
sprzętu komputerowego za pomocą oprogramowania,
konserwacja i aktualizacja oprogramowania do systemów
komunikacyjnych, konserwacja oprogramowania do systemów łączności, konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, konserwacja oprogramowania komputerowego, konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej,
kontrola jakości w zakresie systemów komputerowych, kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych, konwersja danych
elektronicznych, konwersja danych i programów komputerowych inna niż konwersja fizyczna, modyfikowanie programów komputerowych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitoring systemów
sieciowych, monitorowanie stanu maszyn, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa
danych, naprawa oprogramowania komputerowego, naukowe usługi programowania komputerów, ocena wydajności
przetwarzania danych w oparciu o test wzorcowy, odtwarzanie baz danych, odzyskiwanie danych komputerowych, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego
oprogramowania on-line do zarządzania informacjami, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego
oprogramowania on-line do transmisji informacji, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania danymi, opracowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie, aktualizacja
i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego
i baz danych, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, opracowywanie języków komputerowych, opracowywanie kodów
komputerowych, opracowywanie metod pomiarowych i testujących, opracowywanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, opracowywanie oprogramowania
do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, opracowywanie oprogramowania do przetwarzania
sygnałów cyfrowych, opracowywanie oprogramowania
do bezpiecznych operacji w sieci, opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z systemami przełączającymi sterowanymi komputerowo, opracowywanie
oprogramowania komputerowego do użytku z programowalnymi sterownikami, opracowywanie oprogramowania
sprzętowego, opracowywanie oprogramowania sterowników, opracowywanie oprogramowania do systemów łączności, opracowywanie oprogramowania komputerowych
baz danych, opracowywanie oprogramowania komputerowego na potrzeby projektowania wspomaganego komputerowo / produkowania wspomaganego komputerowo
CAD/CAM, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie oprogramowania
do modułów sterujących i systemów operacyjnych, opracowywanie podręczników technicznych, opracowywanie programów do przetwarzania danych, opracowywanie programów do przetwarzania danych na zamówienie osób trzecich,
opracowywanie programów komputerowych zapisywanych
na nośnikach danych, oprogramowanie przeznaczonych
do wykorzystania w budownictwie i zautomatyzowanym
wytwarzaniu CAD/CAM, opracowywanie, projektowanie
i aktualizacja stron głównych, opracowywanie rozwiązań
aplikacji oprogramowania komputerowego, opracowywanie sieci komputerowych, opracowywanie sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych, opracowywanie sprzętu
komputerowego, opracowywanie systemów do przesyłania
danych, opracowywanie systemów do zarządzania energią
i prądem, opracowywanie systemów komputerowych, opra-
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cowywanie systemów przetwarzania danych, opracowywanie systemów przechowywania danych, opracowywanie
technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, opracowywanie urządzeń diagnostycznych, opracowywanie zespołów zasilających, oprogramowanie jako usługa SaaS, pisanie
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, pisanie
na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, pisanie programów do przetwarzania danych, planowanie projektów
technicznych w dziedzinie inżynierii, planowanie techniczne
i doradztwo w dziedzinie lekkiego przemysłu maszynowego, pomoc w zakresie technologii informacyjnej, porady
techniczne związane z działaniami mającymi na celu oszczędzanie energii, porady techniczne związane z komputerami,
powielanie oprogramowania komputerowego, prace badawcze w dziedzinie nauki i przemysłu, zwłaszcza w zakresie
elektryczności, prace badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania komputerowego, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, profesjonalne doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, profesjonalne doradztwo
w dziedzinie komputerów, profesjonalne usługi doradcze
dotyczące komputerów, profesjonalne usługi doradcze
w zakresie sprzętu komputerowego, programowanie elektronicznych systemów kontroli, programowanie komputerów, programowanie komputerów w celu kontrolowania
przepływu danych pomiędzy kupującymi a dostawcami,
programowanie komputerów do drukowania kodów kreskowych, programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, programowanie komputerów i konserwacja
programów komputerowych, programowanie komputerów
na potrzeby Internetu, programowanie komputerowe dla
osób trzecich, programowanie komputerowe dla branży
energetycznej, programowanie komputerowe do przetwarzania danych, programowanie komputerowe w zakresie
systemów do przetwarzania i przesyłania danych, programowanie oprogramowania edukacyjnego, programowanie
oprogramowania do platform internetowych, programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, programowanie
oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji
i organizowania danych, programowanie oprogramowania
do platform handlu elektronicznego, programowanie oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania
danych, programowanie oprogramowania do zarządzania
energią, programowanie oprogramowania do elektronicznego przetwarzania danych EDP, programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej,
programowanie oprogramowania do zarządzania bazami
danych, programowanie oprogramowania operacyjnego
do sieci i serwerów komputerowych, programowanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, programowanie oprogramowania do importowania danych
i zarządzania nimi, programowanie oprogramowania do zarządzania zapasami, programowanie oprogramowania
do platform informacyjnych w Internecie, programowanie
oprogramowania do celów badań rynkowych, programowanie oprogramowania do oceny zachowania klientów w sklepach online, programowanie oprogramowania do reklamy
online, programowanie programów do przetwarzania danych, programowanie programów zabezpieczających przed
zagrożeniami internetowymi, programowanie spersonalizowanych stron internetowych, programowanie sprzętu
do przetwarzania danych, programowanie sprzętu multimedialnego, programowanie stron internetowych, projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie baz danych, projektowanie graficzne
w celu kompilacji stron w Internecie, projektowanie i aktuali-
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zacja stron głównych i stron internetowych, projektowanie
i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, projektowanie i opracowywanie baz danych,
projektowanie i opracowywanie sieci, projektowanie i opracowywanie oprogramowania i sprzętu do wzmacniania
i transmisji sygnału, projektowanie i opracowywanie stron
internetowych, projektowanie i opracowywanie nowych
technologii na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do logistyki, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania łańcuchem dostaw, projektowanie i opracowywanie aparatury diagnostycznej,
projektowanie i opracowywanie urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie
systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, projektowanie
i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania
danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do szacowania
i obliczania danych, projektowanie i opracowywanie sieci
dystrybucji energii, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią, projektowanie i opracowywanie programów komputerowych baz danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania sterowników,
projektowanie i opracowywanie urządzeń do przetwarzania
danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do sterowania procesami, projektowanie
i opracowywanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do przetwarzania tekstów, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie
i opracowywanie systemów do wyprowadzania danych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi, projektowanie i opracowywanie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
antywirusowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do komunikacji natychmiastowej, projektowanie i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie i wdrażanie
sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich,
projektowanie kodów komputerowych, projektowanie
komponentów mechanicznych i mikromechanicznych,
projektowanie komputerów, projektowanie komputerów
i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie intranetu,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego do sterowania
terminalami samoobsługowymi, projektowanie oprogramowania komputerowego na zamówienie, projektowanie
oprogramowania do urządzeń wbudowanych, projektowanie płytek obwodów elektrycznych, projektowanie portali
sieciowych, projektowanie sieci komputerowych na rzecz
osób trzecich, projektowanie stron domowych i stron internetowych, projektowanie systemów elektronicznych, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarzą-
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dzania, projektowanie systemów komunikacyjnych,
projektowanie systemów magazynowania danych, projektowanie systemów oprogramowania graficznego, projektowanie systemów pomiarowych, projektowanie wspomagane
komputerowo dla procesów produkcyjnych, prowadzenie
badań i opracowywanie projektów technicznych, związane
z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, prowadzenie wycen ekspertów w zakresie przetwarzania danych,
przechowywanie danych elektronicznych, przechowywanie
danych online, przeprowadzanie studiów wykonalności
w zakresie sprzętu komputerowego, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie oprogramowania komputerowego, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie
komputerowych systemów informacyjnych, przygotowywanie raportów technicznych, rozwiązywanie problemów
z oprogramowaniem komputerowym - pomoc techniczna,
rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego, skomputeryzowane przechowywanie informacji biznesowych, sporządzanie raportów dotyczących komputerów, świadczenie
usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego, świadczenie usług
zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu
do komputerów i skomputeryzowanych transakcji, szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości
i danych, testowanie komputerów, testowanie oprogramowania komputerowego, transfer danych dokumentowych
z jednego formatu komputerowego na inny, tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci komputerowej,
udostępnianie pomocy technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, udostępnianie wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, udostępnianie wyszukiwarek do uzyskiwania danych
w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci
komputerowych, udzielanie informacji w dziedzinie opracowywania oprogramowania komputerowego, udzielanie informacji w dziedzinie projektowania oprogramowania komputerowego, udzielanie informacji w zakresie technologii
informacyjnej, udzielanie porad technicznych związanych
ze środkami oszczędności energii, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania
do zarządzania bazami danych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online
nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do importowania danych i zarządzania
nimi, usługi aktualizacji programów komputerowych, usługi
badawczo-rozwojowe dotyczące sprzętu komputerowego,
usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony
przed nielegalnym dostępem do sieci, usługi doradcze dotyczące analizy systemów komputerowych, usługi doradcze
w zakresie sieci komputerowych stosujących różne środowiska oprogramowania, usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem komputerowym, usługi doradztwa
w zakresie oprogramowania jako usługi SaaS, usługi inżynieryjne dotyczące technologii przetwarzania danych, usługi
kalibracji związane z oprogramowaniem komputerowym,
usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki,
usługi pisania programów komputerowych, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, usługi przechowywania
danych elektronicznych i tworzenia kopii zapasowych da-
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nych, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie
archiwizacji danych elektronicznych, usługi studiów wykonalności w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi testowania obciążenia stron internetowych, usługi testowania użyteczności witryn internetowych, wynajem
oprogramowania komputerowego do odczytu strumienia
danych, wynajem oprogramowania komputerowego do odczytywania bazy danych z ofertami cenowymi, wypożyczanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, zapewnianie badań technicznych z zakresu programowania
komputerowego, zapewnianie obsługi technicznej on-line
dla użytkowników programów komputerowych, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich.
(210) 481426
(220) 2018 01 22
(731) JANAS PAWEŁ SPORTART, Tychy
(540) SportArt
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły
sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 41 edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
481428
(220) 2018 01 22
ELEKTRO-PLAST TADEUSZ CZACHOROWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Nasielsk
(540) ASTORIA
(510), (511) 9 gniazda i łączniki elektryczne.
(210)
(731)

481432
(220) 2018 01 22
POLSKIE STOWARZYSZENIE STRZELECTWA
SPORTOWEGO I KOLEKCJONERÓW BRONI PALNEJ
ONTARGETUM, Siedliska
(540) ONTARGETUM
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 8 broń biała, 13 broń palna i amunicja, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 41 rozrywkowa działalność
sportowa.
(210) 481458
(220) 2018 01 22
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, US
(540) CHEETOS MUSTACHE
(510), (511) 30 przekąski na bazie kukurydzy.
481468
(220) 2018 01 22
GALVANO-PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) TRIPASS
(510), (511) 1 chemiczne roztwory do chromianowania cynku i innych powłok galwanicznych oraz środki pomocnicze
tj. dodatki koloryzujące, wzmacniacze, korektory, 2 chemiczne roztwory do galwanizacji i zabezpieczenia antykorozyjnego wraz ze środkami pomocniczymi tj. dodatki koloryzujące,
wzmacniacze, korektory.
(210)
(731)

(210)
(731)

481469
(220) 2018 01 22
GALVANO-PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
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(540) HYDROCLEAR
(510), (511) 1 chemiczne roztwory do zabezpieczania cynku
i innych metali, 2 lakier do zabezpieczenia antykorozyjnego.
481483
(220) 2018 01 23
AUTLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Autlet setki dobrze używanych aut
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży związanej z pojazdami,
36 udzielanie informacji związanych z wyceną aut, usługi
finansowe związane z handlem samochodami, 37 obsługa i naprawa samochodów, 39 usługi wynajmu pojazdów
samochodowych.
(210) 481492
(220) 2018 01 23
(731) WITEK RADOSŁAW WIRA, Brzozów
(540) VIBIO

(531) 05.03.11, 05.03.15, 26.01.03, 27.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 olejki do celów kosmetycznych, kosmetyki,
5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 29 oleje i tłuszcze (olej kokosowy np.), przetworzone owoce i warzywa
(orzechy i nasiona), 30 ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, cukry,
naturalne słodziki, polewy cukiernicze, nadzienia, produkty
pszczele, sól, przyprawy i dodatki smakowe, kawa, herbata,
kakao i namiastki tych towarów, kasze spożywcze, makarony,
mąka, miód, siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa].
(210) 481494
(220) 2018 01 23
(731) KĘPKA-WASYLÓW MIRA RABBUNIMM, Warszawa
(540) BŁOGOSŁAWIĄCA KOMUNIKACJA BŁOGOSŁAWIĄCE
RODZICIELSTWO
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(531) 07.01.08, 03.07.11, 27.05.01, 26.11.03, 29.01.14
(510), (511) 16 drukowane materiały dydaktyczne, broszury
dotyczące gier, broszury drukowane, czasopisma branżowe,
drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane
ulotki informacyjne, dyplomy, drukowane książki dla dzieci,
książki do malowania, książki do rysowania, książki edukacyjne, podręczniki edukacyjne, książki religijne, obwoluty papierowe na książki, okładki książek, okładki na zeszyty ćwiczeń,
plakaty reklamowe, programy drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje reklamowe, papierowe materiały dydaktyczne, banery wystawowe wykonane z papieru, banery wystawowe wykonane z kartonu, bloczki do notowania, bloki
papierowe, chorągiewki papierowe, obwoluty,papier firmowy, proporczyki z papieru, pudełka z papieru, segregatory,
skoroszyty, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, teczki papierowe, zakładki do stron, zaproszenia, zeszyty, znaczki, 28 zabawki, lalki, pluszowe misie i inne zwierzaki, ubrania
i akcesoria dla lalek i pluszowych zabawek, puzzle, gry, plansze edukacyjne, 41 organizacja i prowadzenie warsztatów
edukacyjnych, wychowawczych, szkoleniowych, edukacja,
nauczanie, informacje o edukacji, nauczaniu, instruktaże,
klubowe usługi - nauczanie, nauczanie religii, organizowanie, prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych,
organizowanie wystaw z dziedziny edukacji, publikowanie
książek, pisanie tekstów innych niż reklamowe, scenariusze,
publikacje elektroniczne on-line książek, periodyków, artykułów, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi trenera osobistego, usługi szkół, wyższych uczelni, poradnictwo
zawodowe w zakresie edukacji, kształcenia, pomoce dydaktyczne w nauczaniu, edukacji.
(210) 481535
(220) 2018 01 24
(731) NIEMIEC PIOTR ALASKA, Kraków
(540) Polski stół RODZINA I PRZYJACIELE

(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.03.14
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie: prowadzenia usług gastronomicznych, hotelarskich, handlowych, zarządzania i kierowania siecią lokali gastronomicznych, lokali handlowych,
hoteli, usługi w zakresie: zarządzania, organizowania i uruchamiania sieci gastronomicznych, uruchamianie sieci franchisingowych i zarządzanie takimi sieciami, usługi reklamowe,
wydawanie i rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
prospektów, broszur, druków, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami, pozyskiwanie informacji o lokalach gastronomicznych, handlowych, hotelowych, analizy kosztów, badania
opinii publicznej, pozyskiwania danych do komputerowych
baz danych, usługi agencji informacji handlowej, usługi w zakresie wyceny działalności handlowej, promocji sprzedaży dla
osób trzecich, sortowania danych w bazach komputerowych,
zarządzania komputerowymi bazami danych, gromadzenia
i udostępniania danych, usługi w zakresie zaopatrzenia osób
trzecich, agencje informacji handlowej, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi związane z prowadzeniem przedstawicielstwa
podmiotów zagranicznych, usługi menedżerskie, usługi badania rynku, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości,
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usługi w zakresie organizowania wystaw i pokazów w celach
handlowych lub reklamowych, usługi impresaryjne, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, organizacja i zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie przedsięwzięć
budowlanych polegających na budowie i przygotowaniu
kompleksów gastronomicznych, handlowych i hotelowych,
dekoracja wystaw, sprzedaż artykułów: spożywczych, przemysłowych, leków - detaliczna, hurtowa, poprzez zamówienia
korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
w systemie telezakupów, reklama: prasowa, radiowa, telewizyjna, za pośrednictwem środków elektronicznych, 43 usługi gastronomiczne, przygotowywanie dań na zamówienie
oraz dostawa potraw na zamówienie, usługi w zakresie prowadzenia restauracji i innych punktów gastronomicznych,
usługi związane z prowadzeniem hoteli, moteli, hosteli, usługi tymczasowego zakwaterowania, wypożyczanie stołów,
krzeseł, bielizny i zastawy stołowej, wynajem sal wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny (telefon,
faks, komputer, Internet), wynajem sal na przyjęcia, spotkania
towarzyskie, okolicznościowe, bale, świadczenie opieki nad
dziećmi w klubach malucha oraz w obiektach handlowych
i gastronomicznych.
481536
(220) 2018 01 24
ZALCHEM CHEMIA GOSPODARCZA SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ ZALSKI, DOROTA ADAMUS, DANIEL ZALSKI,
ANNA WERK, Zwierzyniec Pierwszy
(540) Doctor Wash

(210)
(731)

pierowe, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach lub w sklepach detalicznych albo
z katalogów względnie za pośrednictwem systemu telezakupów bądź na stronach internetowych z wykorzystaniem
zamówień korespondencyjnych lub przy użyciu środków
telekomunikacji albo komunikacji elektronicznej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, prowadzenie restauracji, pubów, barów, usługi
gastronomiczne i cateringowe, przygotowywanie żywności
i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, wynajmowanie
sal na posiedzenia.
(210) 481625
(220) 2018 01 26
(731) NOWAK AGNIESZKA STEKÓWKA, Starowa Góra
(540) STEKÓWKA
(510), (511) 35 reklama, usługi zgrupowania na rzecz osób
trzecich towarów takich jak: odzież, koszulki, nakrycia głowy, kubki, filiżanki, kalendarze, papeteria, nalepki, przyrządy
do pisania, kartki okolicznościowe, okładki i obwoluty papierowe, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach lub w sklepach detalicznych albo
z katalogów względnie za pośrednictwem systemu telezakupów bądź na stronach internetowych z wykorzystaniem
zamówień korespondencyjnych lub przy użyciu środków
telekomunikacji albo komunikacji elektronicznej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, prowadzenie restauracji, pubów, barów, usługi
gastronomiczne i cateringowe, przygotowywanie żywności
i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, wynajmowanie
sal na posiedzenia.
481626
(220) 2018 01 26
FITLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) FLEXOGENIC
(510), (511) 5 suplementy diety, mineralne suplementy diety, preparaty z mikroelementami, środki zmniejszające apetyt
do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, suplementy mineralne do żywności, preparaty dietetyczne i odżywcze dla celów medycznych, suplementy diety do celów medycznych, preparaty
witaminowe i mineralne, odżywki wzmacniające stosowane
profilaktycznie i dla rekonwalescentów zawarte w tej klasie,
30 kawa, napoje na bazie kawy, herbata, napoje na bazie herbaty, kakao, napoje na bazie kakao, czekolada, napoje na bazie czekolady, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, 32 napoje
izotoniczne, napoje sportowe wzbogacone proteinami, napoje na bazie owoców i warzyw, soki owocowe i warzywne,
wody mineralne i gazowane, 35 informacja handlowa, reklama, zgromadzenie towarów umożliwiające ich wybieranie
i kupowanie w sklepach detalicznych, hurtowych i internetowych ze środkami spożywczymi, sportowymi, odzieżowymi, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, zarządzanie plikami komputerowymi, informacja
o działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi agencji importowo-eksportowej,
informacje handlowe i porady udzielane konsumentom,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
usługi modelek i modeli, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych.

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.15, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.18,
02.01.01, 02.01.10
(510), (511) 3 środki do prania, płukania i wybielania, proszki
do prania.
(210) 481624
(220) 2018 01 26
(731) NOWAK AGNIESZKA STEKÓWKA, Starowa Góra
(540) STEKÓWKA STEKI i BURGERY

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.04.02, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.09
(510), (511) 35 reklama, usługi zgrupowania na rzecz osób
trzecich towarów takich jak: odzież, koszulki, nakrycia głowy, kubki, filiżanki, kalendarze, papeteria, nalepki, przyrządy
do pisania, kartki okolicznościowe, okładki i obwoluty pa-

Nr ZT18/2018

Nr ZT18/2018
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(210) 481771
(220) 2018 01 30
(731) GMINA BRUDZEW, Brudzew
(540) B Gmina Brudzew
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stępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie
obiektów rekreacji, usługi w zakresie informacji o edukacji,
rekreacji oraz imprezach kulturalnych i rozrywkowych.
481797
(220) 2018 01 31
NEXON PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ESSEREGEN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne
do celów medycznych i leczniczych, mineralne dodatki
do żywności dla celów medycznych lub leczniczych, probiotyki, prebiotyki, synbiotyki, preparaty wspomagające leczenie lub podnoszenie odporności organizmu oraz preparaty
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty witaminowe, mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych i leczniczych oraz mineralne
suplementy diety, mineralne wody do celów leczniczych
lub medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych
i leczniczych, zioła lecznicze lub medyczne, napoje lecznicze lub medyczne, napary lecznicze lub medyczne, herbaty
lecznicze lub medyczne, preparaty biotechnologiczne dla
celów leczniczych lub medycznych, preparaty biologiczne
dla celów leczniczych lub medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, plastry, kremy do celów medycznych lub
leczniczych, balsamy do celów medycznych lub leczniczych,
maści do celów medycznych lub leczniczych, środki sanitarne do celów leczniczych lub medycznych, środki odkażające,
leki dla ludzi, preparaty wspomagające leczenie, preparaty
weterynaryjne oraz leki weterynaryjne.
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.25, 29.01.13
(510), (511) 35 informacja o działalności gospodarczej i handlowej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, public relations, kreowanie wizerunku
firm, usług, towarów i gminy, reklama i usługi reklamowe,
usługi w zakresie reklamy, mianowicie: rozpowszechnianie
materiałów i ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych,
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, uaktualnianie
materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, wynajmowanie i przestrzeni reklamowej,
nośników reklamowych i miejsc na umieszczanie ogłoszeń
reklamowych, organizowanie dystrybucji materiałów promocyjnych, nadruków na towary i opakowania, reklama
w Internecie dla osób trzecich, usługi reklamowe dotyczące
nieruchomości, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promocja gospodarcza gminy i podmiotów powiązanych z gminą, w tym: promocja
sprzedaży, promocja rękodzielnictwa oraz towarów i usług
lokalnych, promowanie rolnictwa ekologicznego oraz
jego produktów w szczególności produktów regionalnych,
promowanie wyrobów sztuki regionalnej, organizowanie
giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych,
organizowanie pokazów i wystaw towarów i usług, organizowanie targów handlowych i reklamowych, nadzór, zarządzanie i administrowanie wystawami, giełdami, aukcjami
pokazami, targami i konkursami, organizowanie i prowadzenie przetargów, usługi przedstawicielskie na rzecz podmiotów gospodarczych, współpraca z podmiotami gospodarczymi w zakresie wytwarzania produktów regionalnych,
usługi związane z promocją gminy, organizowanie imprez
promujących gminę, badania rynkowe, promocja sprzedaży usług polegających na udzielaniu licencji na używanie
znaku towarowego podmiotom wytwarzającym produkty
lub świadczącym usługi na terenie gminy, organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, organizowanie i prowadzenie
promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, 36 usługi doradcze związane z inwestycjami, informacje
inwestycyjne, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, dostarczanie, udzielanie informacji dotyczących
nieruchomości, pośrednictwo w administrowaniu, sprzedaży i dzierżawie nieruchomości, inwestycji, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych (nieruchomości), dzierżawa nieruchomości, 39 organizowanie wycieczek z przewodnikiem,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, publikowanie książek, usługi muzealne, w szczególności: wystawy, nauczanie, organizowanie i prowadzenie
kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów,
organizowanie zawodów sportowych, przedszkola, udo-

(210) 481798
(220) 2018 01 31
(731) GDYŃSKA FUNDACJA DOM MARZEŃ, Gdynia
(540) DOM MARZEŃ

(531) 02.09.01, 07.01.08, 07.01.09, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 39 usługi organizacji wycieczek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub ruchową, 41 edukacja
osób z niepełnosprawnością intelektualną, organizacja kursów, szkoleń i warsztatów dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną, organizowanie konferencji dotyczących osób
z niepełnosprawnością intelektualną, edukacja w zakresie
nauki języków obcych, edukacja w dziedzinie umuzykalnienia, nauka gry na instrumentach, edukacja kulinarna, edukacja kulturalna, edukacja sportowa, edukacja seksualna,
usługi szkolenia zawodowego, szkolenia dla osób dorosłych,
organizacja spektakli teatralnych z udziałem osób z niepełnosprawnością intelektualną, produkcja nagrań audio, video
z udziałem osób z niepełnosprawnością intelektualną, produkcja nagrań audio, video popularyzujących wiedzę na temat osób z niepełnosprawnością intelektualną, 43 domy
opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub
ruchową, domy opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub ruchową, 44 usługi domów pobytu dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną, usługi opieki dziennej, usługi opieki całodobowej, świadczenie usług z zakresu
opieki zdrowotnej w domach opieki.
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481821
(220) 2018 02 01
WYDAWNICTWO MUZYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FONO
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) wmfono
(210)
(731)

(531) 16.01.16, 27.05.01
(510), (511) 41 produkcja muzyczna, produkcja nagrań
dźwiękowych i/lub wideo, produkcja nagrań wzorcowych
[master], realizacja nagrań fonograficznych, nagrywanie
i produkcja nagrań dźwiękowych, mastering płyt, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, usługi w zakresie
nagrań, produkcja filmów wideo i DVD, edycja nagrań audio,
produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, studia nagrań
(usługi -).

Nr ZT18/2018

palaczy nie z metali szlachetnych, gilotynki do cygar, papierosy elektroniczne, kasetki do papierosów elektronicznych,
nikotyna do papierosów elektronicznych, roztwory nikotyny
do użytku w papierosach elektronicznych, ciekła roztwory
do użytku w papierosach elektronicznych, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych inne niż
olejki eteryczne, łańcuszki na szyję do noszenia papierosów
elektrycznych, atomizery do papierosów elektronicznych.
(210) 481867
(220) 2018 02 01
(731) KT & G Corporation, KR
(540) Fiit

(210) 481846
(220) 2018 02 01
(731) OBUKHOV KOSTIANTYN, Warszawa
(540) OKEASK
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania rynku, specjalistycznego doradztwa handlowego, usługi w zakresie reklamy, marketing i usługi w zakresie promocji dla osób trzecich,
36 usługi w zakresie: prowadzenia agencji pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, dzierżawy, wyceny nieruchomości, doradztwa finansowego w zakresie obrotu nieruchomościami, wynajmu mieszkań, administrowania i zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w sprawach kupna,
sprzedaży, najmu nieruchomości, rozliczeń finansowych
transakcji związanych z kupnem lub sprzedażą nieruchomości, wycen nieruchomości, 37 usługi budowlane, naprawy,
usługi instalacyjne.

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 adaptery USB do papierosów elektronicznych, 34 tytoń, papierosy, cygara, tabaka, bibułki papierosowe, fajki do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego,
filtry do papierosów, papierośnice nie z metali szlachetnych,
woreczki na tytoń, zapalniczki do papierosów nie z metali
szlachetnych, zapałki, przybory do czyszczenia fajek, popielniczki dla palaczy nie z metali szlachetnych, gilotynki
do cygar, papierosy elektroniczne, kasetki do papierosów
elektronicznych, nikotyna do papierosów elektronicznych,
roztwory nikotyny do użytku w papierosach elektronicznych, ciekła roztwory do użytku w papierosach elektronicznych, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach
elektronicznych inne niż olejki eteryczne, łańcuszki na szyję
do noszenia papierosów elektrycznych, atomizery do papierosów elektronicznych.

481861
(220) 2018 02 01
BROWAR BŁONIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) MORS
(510), (511) 32 piwo.

(210) 481868
(220) 2018 02 01
(731) KT & G Corporation, KR
(540) Fiit

(210)
(731)

(210) 481866
(220) 2018 02 01
(731) KT & G Corporation, KR
(540) CHANGE UP

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.04
(510), (511) 9 adaptery USB do papierosów elektronicznych,
34 tytoń, papierosy, cygara, tabaka, bibułki papierosowe, fajki
do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego, filtry do papierosów, papierośnice nie z metali szlachetnych, woreczki
na tytoń, zapalniczki do papierosów nie z metali szlachetnych, zapałki, przybory do czyszczenia fajek, popielniczki dla

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 adaptery USB do papierosów elektronicznych, 34 tytoń, papierosy, cygara, tabaka, bibułki papierosowe, fajki do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego,
filtry do papierosów, papierośnice nie z metali szlachetnych,
woreczki na tytoń, zapalniczki do papierosów nie z metali
szlachetnych, zapałki, przybory do czyszczenia fajek, popielniczki dla palaczy nie z metali szlachetnych, gilotynki
do cygar, papierosy elektroniczne, kasetki do papierosów
elektronicznych, nikotyna do papierosów elektronicznych,
roztwory nikotyny do użytku w papierosach elektronicznych, ciekła roztwory do użytku w papierosach elektronicznych, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach
elektronicznych inne niż olejki eteryczne, łańcuszki na szyję
do noszenia papierosów elektrycznych, atomizery do papierosów elektronicznych.

Nr ZT18/2018
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(210) 481890
(220) 2018 02 02
(731) JACK TAR HOLDING LTD, Londyn, GB
(540) J. FUCHS
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
481902
(220) 2018 02 02
ONPOINT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) onPoint

(210)
(731)

27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.04.01,
26.04.05
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, w tym programy komputerowe z zakresu obsługi pracownika i HR,
elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, 35 pozyskiwanie informacji do komputerowych baz
danych związanych z obsługą pracownika i HR, tworzenie
i kompilacja baz danych związanych z obsługą pracownika
i HR, zarządzanie bazami danych z zakresu obsługi pracownika i HR, 42 projektowanie i rozwój sprzętu i oprogramowania
komputerowego z zakresu obsługi pracownika i HR, usługi
kodowania celem zabezpieczenia sprzętu i oprogramowania komputerowego, konsultacje w zakresie bezpieczeństwa
komputerowego i rozwiązań dotyczących oprogramowania
komputerowego z zakresu obsługi pracownika i HR, wynajem
oprogramowania komputerowego, w tym programów komputerowych z zakresu obsługi pracownika i HR, utrzymywanie,
odtwarzanie, opracowywanie i projektowanie baz danych dotyczących spraw pracowniczych i HR, instalacja, konserwacja
i aktualizowanie oprogramowania bazy danych dotyczących
spraw pracowniczych i HR, pisanie, instalacja, konserwacja
i aktualizowanie oprogramowania, w tym programów komputerowych dotyczących spraw pracowniczych i HR, usługi
analityczne dotyczące oprogramowania, w tym programów
komputerowych dotyczących obsługi pracownika i HR.

59

(531) 08.07.10, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 sałatki warzywne, sałatki owocowe, 30 kanapki, tortille, wyroby cukiernicze, 32 soki, soki warzywne,
mieszane soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe,
napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi kateringowe.
(210) 481915
(220) 2018 02 02
(731) KURIATA MICHAŁ SILVER COSMETICS, Miłoszyce
(540) isabellenails

(531)

481910
(220) 2018 02 02
BIERNAT MAREK, KOTWICA MATEUSZ
SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa
(540) Śniadaniowcy
(510), (511) 29 sałatki warzywne, sałatki owocowe, 30 kanapki, tortille, wyroby cukiernicze, 32 soki, soki warzywne,
mieszane soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe,
napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi kateringowe.
(210)
(731)

481911
(220) 2018 02 02
BIERNAT MAREK, KOTWICA MATEUSZ
SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa
(540) Ś ŚNIADANIOWCY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 01.15.15
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, lakiery nawierzchniowe
do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery do paznokci hybrydowe, środki do usuwania lakierów, oliwki
do paznokci, oliwki zmiękczające skórki, odżywczy olejek
do skórek i paznokci, naklejane ozdoby do paznokci, ozdoby
do paznokci wcierane (pyłki do paznokci) ozdoby do paznokci sypane, cyrkonowe ozdoby do paznokci, lakiery żelowe do paznokci budujące płytkę paznokcia, lakiery żelowe
do paznokci budujące płytkę paznokcia, lakiery do paznokci
typu polygel, lakiery do paznokci akrylowe, liqiud do lakierów do paznokci akrylowych, woski do depilacji, parafina kosmetyczna, pasta cukrowa (kosmetyk), henna, olejki do celów kosmetycznych, papier do polerowania paznokci,
preparaty do nadawania połysku paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, środki ścierne i polerskie do celów kosmetycznych, zmywacze do paznokci, płynne bazy stosowane na płytkę paznokcia, płynne topy
stosowane bezpośrednio na lakier do paznokci, odżywki
do paznokci, preparaty do wzmacniania paznokci, preparaty
do kuracji paznokcie, preparaty odtłuszczające płytkę paznokci, naklejane ozdoby do paznokci, kremy ochronne, kremy odżywcze, kremy perfumowane, kremy złuszczające,
kremy samoopalające, kremy oczyszczające, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy BB, kremy na dzień, kremy tonizujące
[kosmetyki], kremy odżywcze nielecznicze, kremy na noc,
kremy do paznokci, kremy pod prysznic, kremy do rąk, kremy
do ciała, kremy do polerowania, kremy ujędrniające skórę,
kremy do demakijażu, kremy do mycia, kremy kosmetyczne
odżywcze, płynne kremy [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], kremy do usuwania owłosienia, kremy do opalania
skóry, nielecznicze kremy pod oczy, kremy wybielające
do skóry, kremy na noc [kosmetyki], kremy do ciała [kosmetyki], kremy ochronne do włosów, nielecznicze kremy do stóp,
nielecznicze kremy do kąpieli, kremy do oczyszczania skóry,
kremy do redukcji cellulitu, kremy i balsamy kosmetyczne,
kremy kosmetyczne do rąk, kremy do rozjaśniania skóry, kremy do pielęgnacji włosów, kremy z filtrem przeciwsłonecznym, zapachowe kremy do ciała, kremy do utrwalania fryzury, nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], kremy
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do oczyszczania
skóry [nielecznicze], kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy przeciw starzeniu się skóry, kremy, emulsje i żele
nawilżające, kremy i balsamy do opalania, kremy do twarzy
i ciała, kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, kremy
po opalaniu [do użytku kosmetycznego], kremy do masażu
nie do celów leczniczych, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, kremy do jasnej karnacji [do użytku kosmetycznego],
kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, kremy
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do pielęgnacji skóry inne niż do użytku medycznego, nielecznicze balsamy, balsamy oczyszczające, balsamy do rąk,
balsamy do ust, balsamy do ciała, balsamy po opalaniu, balsamy do opalania, balsamy do rąk nielecznicze, balsamy
do opalania [kosmetyki], perfumowane balsamy [preparaty
toaletowe], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy
do redukcji cellulitu, nielecznicze balsamy do stóp, nielecznicze balsamy do skóry, nielecznicze balsamy do ust, nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], nawilżające balsamy
do skóry [kosmetyki], emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, balsamy do wygładzania i prostowania włosów,
perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], balsamy inne niż do celów medycznych, podkład do makijażu,
podkład w kremie, podkłady do makijażu, podkłady kosmetyczne do twarzy, podkłady do paznokci [kosmetyki], podkłady do lakierów do paznokci, baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], pudry do stóp [nielecznicze], pudry
do włosów, pudry w kamieniu [kosmetyki], kosmetyczne
pudry do twarzy, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry],
puder do makijażu, puder do ciała, puder do twarzy, puder
do rąk, puder do brwi, prasowany puder do twarzy, nieleczniczy puder do twarzy, puder sypki do twarzy, puder sypki
do makijażu, perfumowany puder [do użytku kosmetycznego], puder w kremie do twarzy, puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], wymienne wkłady pudru do puderniczek [kosmetyki], puder do twarzy w postaci bibułek
z pudrem, fluid do makijażu, sole do kąpieli, nielecznicze sole
do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole pod prysznic, nie do celów medycznych, sztuczne rzęsy, kleje do rzęs, kleje do ozdób, serwety kosmetyczne, 8 zestawy do manicure, elektryczne,
polerki do paznokci do manicure, futerały na przyrządy
do manicure, przybory do manicure i pedicure, obcinacze
do paznokci, nożyczki do paznokci, cążki do paznokci, pilniki
do paznokci, pilniki do paznokci nieelektryczne, cążki do obcinania paznokci, polerki do paznokci nieelektryczne, elektryczne polerki do paznokci, pilniki do paznokci, elektryczne,
nieelektryczne polerki do paznokci, elektryczne urządzenia
polerujące do paznokci, elektryczne urządzenia do polerowania paznokci, nożyczki do skórek wokół paznokcia, polerki
do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, obcinacze
do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], cążki do obcinania paznokci [narzędzia ręczne], wymienne głowice obrotowe do elektronicznych pilników do paznokci, pęsety, nożyczki kosmetyczne, cążki do skórek, radełka kosmetyczne,
kopytka kosmetyczne, frezarki kosmetyczne, frezy, tarki
do stóp [elektrycznie i nieelektryczne], urządzenia do oczyszczania twarzy, rollery, klipsy do usuwania manicure, paski
do depilacji, podkładka pod dłoń, pędzle do manicure, pędzle do żelu, pędzle do akrylu, pędzle do zdobień, 11 lampy
do paznokci sterylizator narzędzi kosmetycznych [elektrycznie i nieelektryczne], parafiniarki, podgrzewacze, 21 szczoteczki do paznokci, tacki do użytku przy polerowaniu paznokci u rąk, pędzle kosmetyczne, pędzle do golenia, pędzle
do farbowania włosów, aplikatory do makijażu, gąbki do makijażu, pędzelki do makijażu, aplikatory do makijażu oczu,
aplikatory do nakładania makijażu [szpatułki], szablony stosowane przy nakładaniu makijażu, nieelektryczne urządzenia
do usuwania makijażu, aplikatory do nakładania makijażu
na oczy, gąbeczki do nakładania makijażu na twarz, 35 usługi
sprzedaży detalicznej następujących towarów: lakiery do paznokci, lakiery nawierzchniowe do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery do paznokci hybrydowe, środki
do usuwania lakierów, oliwki do paznokci, oliwki zmiękczające skórki, odżywczy olejek do skórek i paznokci, naklejane
ozdoby do paznokci, ozdoby do paznokci wcierane (pyłki
do paznokci) ozdoby do paznokci sypane, cyrkonowe ozdo-
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by do paznokci, lakiery żelowe do paznokci budujące płytkę
paznokcia, lakiery żelowe do paznokci budujące płytkę paznokcia, lakiery do paznokci typu polygel, lakiery do paznokci akrylowe, liqiud do lakierów do paznokci akrylowych, woski do depilacji, parafina kosmetyczna, pasta cukrowa
(kosmetyk), henna, olejki do celów kosmetycznych, papier
do polerowania paznokci, preparaty do nadawania połysku
paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, środki ścierne i polerskie do celów kosmetycznych,
zmywacze do paznokci, płynne bazy stosowane na płytkę
paznokcia, płynne topy stosowane bezpośrednio na lakier
do paznokci, odzywki do paznokci, preparaty do wzmacniania paznokci, preparaty do kuracji paznokcie, preparaty odtłuszczające płytkę paznokci, naklejane ozdoby do paznokci,
kremy ochronne, kremy odżywcze, kremy perfumowane,
kremy złuszczające, kremy samoopalające, kremy oczyszczające, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy BB, kremy na dzień,
kremy tonizujące [kosmetyki], kremy odżywcze nielecznicze,
kremy na noc, kremy do paznokci, kremy pod prysznic, kremy do rąk, kremy do ciała, kremy do polerowania, kremy
ujędrniające skórę, kremy do demakijażu, kremy do mycia,
kremy kosmetyczne odżywcze, płynne kremy [kosmetyki],
kremy do twarzy [kosmetyki], kremy do usuwania owłosienia, kremy do opalania skóry, nielecznicze kremy pod oczy,
kremy wybielające do skóry, kremy na noc [kosmetyki], kremy do ciała [kosmetyki], kremy ochronne do włosów, nielecznicze kremy do stóp, nielecznicze kremy do kąpieli, kremy do oczyszczania skóry, kremy do redukcji cellulitu, kremy
i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne do rąk, kremy
do rozjaśniania skóry, kremy do pielęgnacji włosów, kremy
z filtrem przeciwsłonecznym, zapachowe kremy do ciała, kremy do utrwalania fryzury, nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy
do oczyszczania skóry [nielecznicze], kremy chroniące przed
słońcem [kosmetyki], kremy przeciw starzeniu się skóry, kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy i balsamy do opalania,
kremy do twarzy i ciała, kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego],
kremy do masażu, nie do celów leczniczych, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, zapachowe płyny
i kremy do pielęgnacji ciała, kremy do jasnej karnacji [do użytku kosmetycznego], kremy do odżywiania skóry do celów
kosmetycznych, kremy do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, nielecznicze balsamy, balsamy oczyszczające, balsamy do rąk, balsamy do ust, balsamy do ciała, balsamy po opalaniu, balsamy do opalania, balsamy do rąk
nielecznicze, balsamy do opalania [kosmetyki], perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy do redukcji cellulitu, nielecznicze balsamy
do stóp, nielecznicze balsamy do skóry, nielecznicze balsamy
do ust, nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], nawilżające
balsamy do skóry [kosmetyki], emulsje [balsamy] do ochrony
przeciwsłonecznej, balsamy do wygładzania i prostowania
włosów, perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], balsamy, inne niż do celów medycznych, podkład
do makijażu, podkład w kremie, podkłady do makijażu, podkłady kosmetyczne do twarzy, podkłady do paznokci [kosmetyki], podkłady do lakierów do paznokci, baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], pudry do stóp [nielecznicze],
pudry do włosów, pudry w kamieniu [kosmetyki], kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyki w formie sproszkowanej
[pudry], puder do makijażu, puder do ciała, puder do twarzy,
puder do rąk, puder do brwi, prasowany puder do twarzy,
nieleczniczy puder do twarzy, puder sypki do twarzy, puder
sypki do makijażu, perfumowany puder [do użytku kosmetycznego], puder w kremie do twarzy, puder w kamieniu
do kompaktów [kosmetyki], wymienne wkłady pudru do pu-
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derniczek [kosmetyki], puder do twarzy w postaci bibułek
z pudrem, fluid do makijażu, sole do kąpieli, nielecznicze sole
do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole pod prysznic, nie do celów medycznych, sztuczne rzęsy, kleje do rzęs, kleje do ozdób, serwety kosmetyczne, zestawy do manicure, elektryczne,
polerki do paznokci do manicure, futerały na przyrządy
do manicure, przybory do manicure i pedicure, obcinacze
do paznokci, nożyczki do paznokci, cążki do paznokci, pilniki
do paznokci, pilniki do paznokci nieelektryczne, cążki do obcinania paznokci, polerki do paznokci nieelektryczne, elektryczne polerki do paznokci, pilniki do paznokci, elektryczne,
nieelektryczne polerki do paznokci, elektryczne urządzenia
polerujące do paznokci, elektryczne urządzenia do polerowania paznokci, nożyczki do skórek wokół paznokcia, polerki
do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, obcinacze
do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], cążki do obcinania paznokci [narzędzia ręczne], wymienne głowice obrotowe do elektronicznych pilników do paznokci, pęsety, nożyczki kosmetyczne, cążki do skórek, radełka kosmetyczne,
kopytka kosmetyczne, frezarki kosmetyczne, frezy, tarki
do stóp [elektrycznie i nieelektryczne], urządzenia do oczyszczania twarzy, rollery, klipsy do usuwania manicure, paski
do depilacji, podkładka pod dłoń, pędzle do manicure, pędzle do żelu, pędzle do akrylu, pędzle do zdobień, lampy
do paznokci sterylizator narzędzi kosmetycznych [elektrycznie i nieelektryczne], parafiniarki, podgrzewacze, szczoteczki
do paznokci, tacki do użytku przy polerowaniu paznokci
u rąk, pędzle kosmetyczne, pędzle do golenia, pędzle do farbowania włosów, aplikatory do makijażu, gąbki do makijażu,
pędzelki do makijażu, aplikatory do makijażu oczu, aplikatory
do nakładania makijażu [szpatułki], szablony stosowane przy
nakładaniu makijażu, nieelektryczne urządzenia do usuwania makijażu, aplikatory do nakładania makijażu na oczy, gąbeczki do nakładania makijażu na twarz. usługi sprzedaży
hurtowej następujących towarów: lakiery do paznokci, lakiery nawierzchniowe do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery do paznokci hybrydowe, środki do usuwania lakierów, oliwki do paznokci, oliwki zmiękczające skórki, odżywczy
olejek do skórek i paznokci, naklejane ozdoby do paznokci,
ozdoby do paznokci wcierane (pyłki do paznokci) ozdoby
do paznokci sypane, cyrkonowe ozdoby do paznokci, lakiery
żelowe do paznokci budujące płytkę paznokcia, lakiery żelowe do paznokci budujące płytkę paznokcia, lakiery do paznokci typu polygel, lakiery do paznokci akrylowe, liqiud
do lakierów do paznokci akrylowych, woski do depilacji, parafina kosmetyczna, pasta cukrowa (kosmetyk), henna, olejki
do celów kosmetycznych, papier do polerowania paznokci,
preparaty do nadawania połysku paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, środki ścierne i polerskie do celów kosmetycznych, zmywacze do paznokci, płynne bazy stosowane na płytkę paznokcia, płynne topy
stosowane bezpośrednio na lakier do paznokci, odzywki
do paznokci, preparaty do wzmacniania paznokci, preparaty
do kuracji paznokcie, preparaty odtłuszczające płytkę paznokci, naklejane ozdoby do paznokci, kremy ochronne, kremy odżywcze, kremy perfumowane, kremy złuszczające,
kremy samoopalające, kremy oczyszczające, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy BB, kremy na dzień, kremy tonizujące
[kosmetyki], kremy odżywcze nielecznicze, kremy na noc,
kremy do paznokci, kremy pod prysznic, kremy do rąk, kremy
do ciała, kremy do polerowania, kremy ujędrniające skórę,
kremy do demakijażu, kremy do mycia, kremy kosmetyczne
odżywcze, płynne kremy [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], kremy do usuwania owłosienia, kremy do opalania
skóry, nielecznicze kremy pod oczy, kremy wybielające
do skóry, kremy na noc [kosmetyki], kremy do ciała [kosmety-
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ki], kremy ochronne do włosów, nielecznicze kremy do stóp,
nielecznicze kremy do kąpieli, kremy do oczyszczania skóry,
kremy do redukcji cellulitu, kremy i balsamy kosmetyczne,
kremy kosmetyczne do rąk, kremy do rozjaśniania skóry, kremy do pielęgnacji włosów, kremy z filtrem przeciwsłonecznym, zapachowe kremy do ciała, kremy do utrwalania fryzury, nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], kremy
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do oczyszczania
skóry [nielecznicze], kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy przeciw starzeniu się skóry, kremy, emulsje i żele
nawilżające, kremy i balsamy do opalania, kremy do twarzy
i ciała, kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, kremy
po opalaniu [do użytku kosmetycznego], kremy do masażu
nie do celów leczniczych, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, kremy do jasnej karnacji [do użytku kosmetycznego],
kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, kremy
do pielęgnacji skóry inne niż do użytku medycznego, nielecznicze balsamy, balsamy oczyszczające, balsamy do rąk,
balsamy do ust, balsamy do ciała, balsamy po opalaniu, balsamy do opalania, balsamy do rąk nielecznicze, balsamy
do opalania [kosmetyki], perfumowane balsamy [preparaty
toaletowe], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy
do redukcji cellulitu, nielecznicze balsamy do stóp, nielecznicze balsamy do skóry, nielecznicze balsamy do ust, nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], nawilżające balsamy
do skóry [kosmetyki], emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, balsamy do wygładzania i prostowania włosów,
perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], balsamy, inne niż do celów medycznych, podkład do makijażu,
podkład w kremie, podkłady do makijażu, podkłady kosmetyczne do twarzy, podkłady do paznokci [kosmetyki], podkłady do lakierów do paznokci, baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], pudry do stóp [nielecznicze], pudry
do włosów, pudry w kamieniu [kosmetyki], kosmetyczne
pudry do twarzy, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry],
puder do makijażu, puder do ciała, puder do twarzy, puder
do rąk, puder do brwi, prasowany puder do twarzy, nieleczniczy puder do twarzy, puder sypki do twarzy, puder sypki
do makijażu, perfumowany puder [do użytku kosmetycznego], puder w kremie do twarzy, puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], wymienne wkłady pudru do puderniczek [kosmetyki], puder do twarzy w postaci bibułek
z pudrem, fluid do makijażu, sole do kąpieli, nielecznicze sole
do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole pod prysznic, nie do celów medycznych, sztuczne rzęsy, kleje do rzęs, kleje do ozdób, serwety kosmetyczne, zestawy do manicure, elektryczne,
polerki do paznokci do manicure, futerały na przyrządy
do manicure, przybory do manicure i pedicure, obcinacze
do paznokci, nożyczki do paznokci, cążki do paznokci, pilniki
do paznokci, pilniki do paznokci nieelektryczne, cążki do obcinania paznokci, polerki do paznokci nieelektryczne, elektryczne polerki do paznokci, pilniki do paznokci, elektryczne,
nieelektryczne polerki do paznokci, elektryczne urządzenia
polerujące do paznokci, elektryczne urządzenia do polerowania paznokci, nożyczki do skórek wokół paznokcia, polerki
do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, obcinacze
do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], cążki do obcinania paznokci [narzędzia ręczne], wymienne głowice obrotowe do elektronicznych pilników do paznokci, pęsety, nożyczki kosmetyczne, cążki do skórek, radełka kosmetyczne,
kopytka kosmetyczne, frezarki kosmetyczne, frezy, tarki
do stóp [elektrycznie i nieelektryczne], urządzenia do oczyszczania twarzy, rollery, klipsy do usuwania manicure, paski
do depilacji, podkładka pod dłoń, pędzle do manicure, pędzle do żelu, pędzle do akrylu, pędzle do zdobień, lampy
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do paznokci sterylizator narzędzi kosmetycznych [elektrycznie i nieelektryczne], parafiniarki, podgrzewacze, szczoteczki
do paznokci, tacki do użytku przy polerowaniu paznokci
u rąk, pędzle kosmetyczne, pędzle do golenia, pędzle do farbowania włosów, aplikatory do makijażu, gąbki do makijażu,
pędzelki do makijażu, aplikatory do makijażu oczu, aplikatory
do nakładania makijażu [szpatułki], szablony stosowane przy
nakładaniu makijażu, nieelektryczne urządzenia do usuwania makijażu, aplikatory do nakładania makijażu na oczy, gąbeczki do nakładania makijażu na twarz.
481932
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LEADER TECH LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOĄCIĄ, Wielki Konopat
(540) SPIROTECH

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 17 akrylowe żywice jako półprodukty, zderzaki
amortyzujące gumowe, armatura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza, bawełniana wata do uszczelniania oraz do pakowania, węże brezentowe, folia i arkusze
z celulozy uzyskanej z surowców wtórnych nie do pakowania, przewody giętkie do chłodnic pojazdów, ciekły kauczuk w postaci depolimeryzowanej, materiały stosowane
w kotłach przeciw stratom ciepła, materiały ciepłochronne, uszczelki do cylindrów, druty z tworzyw sztucznych
do zgrzewania, dźwiękoszczelne materiały, formy z ebonitu,
przędza elastyczna nie do celów włókienniczych, nici elastyczne nie do celów włókienniczych, izolatory do elektrycznych przewodów, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, materiały filtracyjne jako półprodukty w postaci pianki lub folii
z tworzyw sztucznych, przyciemniające folie do okien w postaci zabarwionej, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw
sztucznych do stosowania w rolnictwie, tuleje gumowe
do osłony części maszyn, gumowe nakładki do ułatwiania odkręcania wieczek słoików, półprodukty na okładziny
do hamulców, substancje do izolacji przeciwwilgociowych
budynków, farby izolacyjne, materiały izolacyjne, oleje izolacyjne, rękawice izolacyjne, taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, izolacyjne materiały ognioodporne, lakier izolacyjny, papier izolacyjny, lateks jako guma, liny gumowe, nici gumowe
nie dla włókiennictwa, niemetalowe osłony do rur, octan celulozy półprzetworzony, ognioodporne materiały izolacyjne,
ograniczniki gumowe, okładziny do sprzęgieł, opaski przylepne nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego, pierścienie gumowe, pierścienie wodoszczelne, uszczelki
do połączeń, związki chemiczne do uszczelniania przecieków, roztwór kauczukowy, uszczelki do rur, zbrojenia niemetalowe do rur, złączki do rur niemetalowe, żywice syntetyczne w postaci półproduktów, szczeliwo azbestowe, tkaniny
z włókna szklanego do izolacji, tworzywa sztuczne półprzetworzone, uszczelki, taśmy uszczelniające do drzwi i okien,
wata szklana do izolacji, wełna mineralna jako izolator, wełna
żużlowa jako izolator, włókna węglowe nie do celów włókienniczych, tkaniny z włókna szklanego do izolacji, włókna
z tworzyw sztucznych nie dla celów włókiennictwa, włókno
szklane do izolacji, uszczelniania wodoodporne, pierścienie
wodoszczelne, wypełnienia do złącz rozprężnych, materiały
do wypychania z gumy lub z tworzyw sztucznych, materiały
wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, zawory klapowe gumowe, zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry,
żywice sztuczne, 40 apreturowanie papieru, chromowanie,
cynowanie, druk sitowy, frezowanie, galwanizacja, galwano-
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technika, hartowanie metali, heblowanie, impregnowanie
wodoodporne tkanin, informacja o obróbce materiałów,
kadmowanie, kalandrowanie materiałów, kowalstwo, trasowanie laserem, lutowanie, łączenie materiałów na zamówienie, obróbka metali, odlewanie metali, platerowanie metali,
niszczenie odpadów, recykling odpadków i odpadów, obróbka papieru, polerowanie poprzez ścieranie, posrebrzanie
i pozłacanie, przetwarzanie ropy naftowej, rafinacja, spalanie
śmieci i odpadków, spawanie i lutowanie, szlifowanie, tartaki,
wypożyczanie urządzeń grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, usługi kotlarskie.
481934
(220) 2018 02 05
LEADER TECH LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wielki Konopat
(540) TF1580
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 17 akrylowe żywice jako półprodukty, zderzaki
amortyzujące gumowe, armatura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza, bawełniana wata do uszczelniania oraz do pakowania, węże brezentowe, folia i arkusze
z celulozy uzyskanej z surowców wtórnych nie do pakowania, przewody giętkie do chłodnic pojazdów, ciekły kauczuk w postaci depolimeryzowanej, materiały stosowane
w kotłach przeciw stratom ciepła, materiały ciepłochronne, uszczelki do cylindrów, druty z tworzyw sztucznych
do zgrzewania, dźwiękoszczelne materiały, formy z ebonitu,
przędza elastyczna nie do celów włókienniczych, nici elastyczne nie do celów włókienniczych, izolatory do elektrycznych przewodów, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, materiały filtracyjne jako półprodukty w postaci pianki lub folii
z tworzyw sztucznych, przyciemniające folie do okien w postaci zabarwionej, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw
sztucznych do stosowania w rolnictwie, tuleje gumowe
do osłony części maszyn, gumowe nakładki do ułatwiania odkręcania wieczek słoików, półprodukty na okładziny
do hamulców, substancje do izolacji przeciwwilgociowych
budynków, farby izolacyjne, materiały izolacyjne, oleje izolacyjne, rękawice izolacyjne, taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, izolacyjne materiały ognioodporne, lakier izolacyjny, papier izolacyjny, lateks jako guma, liny gumowe, nici gumowe
nie dla włókiennictwa, niemetalowe osłony do rur, octan celulozy półprzetworzony, ognioodporne materiały izolacyjne,
ograniczniki gumowe, okładziny do sprzęgieł, opaski przylepne nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego, pierścienie gumowe, pierścienie wodoszczelne, uszczelki
do połączeń, związki chemiczne do uszczelniania przecieków, roztwór kauczukowy, uszczelki do rur, zbrojenia niemetalowe do rur, złączki do rur niemetalowe, żywice syntetyczne w postaci półproduktów, szczeliwo azbestowe, tkaniny
z włókna szklanego do izolacji, tworzywa sztuczne półprzetworzone, uszczelki, taśmy uszczelniające do drzwi i okien,
wata szklana do izolacji, wełna mineralna jako izolator, wełna
żużlowa jako izolator, włókna węglowe nie do celów włókienniczych, tkaniny z włókna szklanego do izolacji, włókna
z tworzyw sztucznych nie dla celów włókiennictwa, włókno
szklane do izolacji, uszczelniania wodoodporne, pierścienie
wodoszczelne, wypełnienia do złącz rozprężnych, materiały
do wypychania z gumy lub z tworzyw sztucznych, materiały
wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, zawory klapowe gumowe, zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry,
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żywice sztuczne, płyty uszczelniające typ: TF1580, 40 apreturowanie papieru, chromowanie, cynowanie, druk sitowy, frezowanie, galwanizacja, galwanotechnika, hartowanie metali,
heblowanie, impregnowanie wodoodporne tkanin, informacja o obróbce materiałów, kadmowanie, kalandrowanie materiałów, kowalstwo, trasowanie laserem, lutowanie, łączenie
materiałów na zamówienie, obróbka metali, odlewanie metali, platerowanie metali, niszczenie odpadów, recykling odpadków i odpadów, obróbka papieru, polerowanie poprzez
ścieranie, posrebrzanie i pozłacanie, przetwarzanie ropy naftowej, rafinacja, spalanie śmieci i odpadków, spawanie i lutowanie, szlifowanie, tartaki, wypożyczanie urządzeń grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, usługi
kotlarskie.
481935
(220) 2018 02 05
LEADER TECH LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wielki Konopat
(540) 24SH
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 17 akrylowe żywice jako półprodukty, zderzaki
amortyzujące gumowe, armatura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza, bawełniana wata do uszczelniania
oraz do pakowania, węże brezentowe, folia i arkusze z celulozy
uzyskanej z surowców wtórnych nie do pakowania, przewody
giętkie do chłodnic pojazdów, ciekły kauczuk w postaci depolimeryzowanej, materiały stosowane w kotłach przeciw stratom ciepła, materiały ciepłochronne, uszczelki do cylindrów,
druty z tworzyw sztucznych do zgrzewania, dźwiękoszczelne
materiały, formy z ebonitu, przędza elastyczna nie do celów
włókienniczych, nici elastyczne nie do celów włókienniczych,
izolatory do elektrycznych przewodów, farby izolacyjne, fibra,
filc izolacyjny, materiały filtracyjne jako półprodukty w postaci pianki lub folii z tworzyw sztucznych, przyciemniające folie
do okien w postaci zabarwionej, folie metalowe izolacyjne,
folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, tuleje
gumowe do osłony części maszyn, gumowe nakładki do ułatwiania odkręcania wieczek słoików, półprodukty na okładziny
do hamulców, substancje do izolacji przeciwwilgociowych
budynków, farby izolacyjne, materiały izolacyjne, oleje izolacyjne, rękawice izolacyjne, taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, izolacyjne materiały ognioodporne, lakier izolacyjny, papier izolacyjny, lateks jako guma, liny gumowe, nici gumowe
nie dla włókiennictwa, niemetalowe osłony do rur, octan celulozy półprzetworzony, ognioodporne materiały izolacyjne,
ograniczniki gumowe, okładziny do sprzęgieł, opaski przylepne nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego, pierścienie gumowe, pierścienie wodoszczelne, uszczelki
do połączeń, związki chemiczne do uszczelniania przecieków,
roztwór kauczukowy, uszczelki do rur, zbrojenia niemetalowe
do rur, złączki do rur niemetalowe, żywice syntetyczne w postaci półproduktów, szczeliwo azbestowe, tkaniny z włókna
szklanego do izolacji, tworzywa sztuczne półprzetworzone,
uszczelki, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, wata szklana
do izolacji, wełna mineralna jako izolator, wełna żużlowa jako
izolator, włókna węglowe nie do celów włókienniczych, tkaniny z włókna szklanego do izolacji, włókna z tworzyw sztucznych nie dla celów włókiennictwa, włókno szklane do izolacji, uszczelniania wodoodporne, pierścienie wodoszczelne,
wypełnienia do złącz rozprężnych, materiały do wypychania
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z gumy lub z tworzyw sztucznych, materiały wyściełające
z gumy lub tworzyw sztucznych, zawory klapowe gumowe,
zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry, żywice sztuczne,
płyty uszczelniające typ: 24SH, 40 apreturowanie papieru,
chromowanie, cynowanie, druk sitowy, frezowanie, galwanizacja, galwanotechnika, hartowanie metali, heblowanie, impregnowanie wodoodporne tkanin, informacja o obróbce materiałów, kadmowanie, kalandrowanie materiałów, kowalstwo,
trasowanie laserem, lutowanie, łączenie materiałów na zamówienie, obróbka metali, odlewanie metali, platerowanie metali, niszczenie odpadów, recykling odpadków i odpadów, obróbka papieru, polerowanie poprzez ścieranie, posrebrzanie
i pozłacanie, przetwarzanie ropy naftowej, rafinacja, spalanie
śmieci i odpadków, spawanie i lutowanie, szlifowanie, tartaki,
wypożyczanie urządzeń grzewczych, wypożyczanie urządzeń
klimatyzacyjnych, usługi kotlarskie.
481949
(220) 2018 02 05
ZDROJEWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stężyca
(540) ZDROJEWSCY

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.18, 29.01.12
(510), (511) 19 beton, beton syntetyczny, beton ogniotrwały, beton zbrojony, sklepienia betonowe, podłogi betonowe,
betonowe rury, belki betonowe, ściany betonowe, pojemniki
betonowe, słupy betonowe, pachołki betonowe, pokrycia
betonowe, bloczki betonowe, betonowe przewody, płyty
betonowe, panele betonowe, beton do odlewania, figurki
z betonu, figury z betonu, betonowe elementy budowlane, betonowe ściany oporowe, betonowe elementy brukowe, masa betonowa prefabrykowana, kamienie brukowe
betonowe, kostki brukowe betonowe, betonowe materiały
budowlane, beton gotowy do użycia, budowlane elementy
z betonu, szalunki niemetalowe do betonu, gotowe betonowe elementy budowlane, wykończenia betonowe z fakturą, wymieszany beton wylewany na miejscu, kruszywa
wykorzystywane do przygotowywania betonu, drogowe
bariery ochronne z betonu, kanały odwadniające [drenażowe konstrukcje betonowe], ściany betonowe do celów
budowlanych, kratki burzowe [drenażowe konstrukcje betonowej, betonowe płyty do nawierzchni drogowych, wyroby dekoracyjne z odlewów betonowych, piasek do użytku
w przygotowywaniu betonu, materiały kruszywowe do stosowania w betonie, okienne skrzynki na kwiaty wykonane
z betonu, bloki wykonane z betonu do ochrony wybrzeża,
słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, bloki
wykonane z betonu do ochrony brzegów rzeki, budowlane
materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi
i włóknem szklanym, beton przemysłowy do użytku w pracach w zakresie inżynierii lądowej, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem sieci Internet oraz stacjonarnych
punktów sprzedaży w zakresie betonowych elementów budowlanych, brukowych i ogrodowych, materiałów budowlanych, elektronarzędzi, składników chemicznych dla budownictwa, zbrojeń stalowych, materiałów wykończeniowych,
kominków.
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482036
(220) 2018 02 06
KRUŚ PAWEŁ KRUŚ PAWEŁ INSTYTUT NAGRODY
ZAUFANIA ZŁOTY OTIS, Warszawa
(540) NAGRODA ZAUFANIA ZŁOTY OTIS
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.07.05, 26.04.01
(510), (511) 41 organizowanie rankingów związanych
z przyznawaniem eksperckich i konsumenckich nagród promocyjnych dla: leków, suplementów diety, sprzętu medycznego, prozdrowotnych stron internetowych, programów
profilaktycznych.
482138
(220) 2018 02 07
KIELAN-KURELSKI KONRAD METEX JK KURELSKI,
Myślenice
(540) METEX JK Kurelski 1991

(210)
(731)

(531) 15.07.03, 15.07.21, 01.15.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 łożyska, łożyska do wałów transmisyjnych,
łożyska kulkowe, łożyska przeciwcierne do maszyn, łożyska
z automatycznym smarowaniem, uszczelnienia łożysk, tuleje do łożysk, pierścienie do łożysk, narzędzia do naprawy
łożysk, urządzenia do diagnostyki łożysk.
(210) 482181
(220) 2018 02 08
(731) ARDIGEN SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) CODE AGAINST CANCER

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, dietetyczne słodziki do użytku medycznego, farmaceutyki, leki, preparaty farmaceutyczne, preparaty i substancje
farmaceutyczne, lekarstwa, wyroby medyczne przeznaczone do zapobiegania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób, suplementy diety, odżywcze suplementy diety, zioła
lecznicze, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, na-
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lewki ziołowe do celów leczniczych, syropy lecznicze, maści
ziołowe do celów leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki lecznicze, proszki lecznicze przeciwbólowe,
proszki lecznicze na bazie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu,
plastry, materiały opatrunkowe, materiały opatrunkowe, medyczne, chirurgiczne materiały opatrunkowe, wchłaniające
artykuły higieniczne, preparaty i artykuły higieniczne, wkładki ochronne do majtek [artykuły higieniczne], substancje
odżywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne dla
celów leczniczych, żywność dla niemowląt: suplementy diety do celów medycznych, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, bandaże uciskowe [opatrunki], bandaże
do opatrunków gipsowych, materiały do chirurgicznych
opatrunków gipsowych, materiały do plombowania zębów,
wosk dentystyczny, wosk dentystyczny do przygotowywania wycisków dentystycznych, herbicydy, 9 urządzenia
i przyrządy naukowe, nawigacyjne, miernicze, fotograficzne,
kinematograficzne, optyczne, wagowe, sygnalizacyjne, pomiarowe, kontrolne (nadzorcze) oraz ratunkowe, urządzenia
i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, automaty biletowe i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny
liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, chipy [układy scalone], chipy z kodem DNA, urządzenia do gaszenia
ognia, 10 analizatory do użytku medycznego, analizatory
składu ciała, inhalatory, inhalatory medyczne, inhalatory
do użytku medycznego, inhalatory do użytku leczniczego,
strzykawki doustne, strzykawki medyczne, strzykawki domaciczne, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów,
protezy kończyn, roboty chirurgiczne, urządzenia do testów
DNA i RNA do celów medycznych, urządzenia do analizy
krwi, 42 badania naukowe, medyczne badania naukowe, badania naukowe dotyczące kosmetyków, badania naukowe
dotyczące ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania naukowe dotyczące chemii, badania naukowe wspomagane komputerowo, badania i analizy naukowe, badania
naukowe z zakresu bakteriologii, badania naukowe z zakresu
biologii, badania naukowe w dziedzinie farmacji, badania
naukowe z zakresu genetyki, badania naukowe do celów
medycznych, badania naukowe w zakresie genetyki roślin,
badania naukowe w dziedzinie medycyny społecznej, usługi
naukowe i badania w tym zakresie, badania naukowe prowadzone przy użyciu baz danych, badania naukowe w zakresie
genetyki i inżynierii genetycznej, badania naukowe związane z produktami do pielęgnacji włosów, badania naukowe
do celów medycznych w zakresie chorób nowotworowych,
zintegrowane badania naukowe w zakresie szkodników występujących w cieplarniach i plonach, usługi prowadzenia
badań i analiz przemysłowych, badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, badania naukowe
i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, badania techniczne, badania techniczne dotyczące komputerów, badania techniczne w zakresie aeronautyki,
badania techniczne z zakresu systemów automatycznej numeracji, badania techniczne z zakresu automatycznych systemów identyfikacyjnych, badania techniczne w dziedzinie
kompensacji emisji dwutlenku węgla, usługi naukowe i technologiczne, badania dotyczące technologii, usługi naukowe
i .projektowanie w tym zakresie, usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie i rozwój
sprzętu komputerowego, analizy systemów komputerowych, chmura obliczeniowa, usługi doradcze w dziedzinie
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technologii komputerowej, 44 uprawa roślin, usługi doradcze związane z uprawą roślin, uprawa roślin włóknistych,
uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin
wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, usługi lekarskie, przygotowywanie i wydawanie lekarstw, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie
lekarskich wizyt domowych, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany
personel medyczny, fizjoterapia, usługi fizjoterapii, pomoc
medyczna, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi telemedyczne.

(210)
(731)

482230
(220) 2018 02 09
MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łosice
(540) MANUFAKTURA WÓDKI

(531) 29.01.14, 01.15.15, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, 10 urządzenia do diagnostyki badania i kontroli.

(210)
(731)

(531)

29.01.07, 27.05.01, 05.07.02, 11.03.25, 19.01.25, 19.03.25,
19.11.04, 26.01.01
(510), (511) 33 napoje spirytusowe, wódki, whisky, okowity,
destylaty alkoholowe, napoje alkoholowe, nalewki.
(210) 482254
(220) 2018 02 11
(731) TRELIŃSKI PRZEMYSŁAW LONTREX, Będzin
(540) ZAPIEX KULTOWE ZAPIEKANKI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 25.01.09
(510), (511) 30 mięso zapiekane w cieście, potrawy na bazie
mąki, zapiekanki, 43 usługi gastronomiczne, w tym prowadzenie barów, restauracji, moteli, pensjonatów, usługi cateringowe, zaopatrywanie w żywność.
482269
(220) 2018 02 12
HAND-PROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) everchek
(210)
(731)

(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, 10 urządzenia do diagnostyki badania i kontroli.

482270
(220) 2018 02 12
HAND-PROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) everchek ULTRA

(210) 482338
(220) 2018 02 13
(731) ITC Limited, Kolkata, State of West Bengal, IN
(540) AASHIRVAAD
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa
w tym sporządzone z nich gotowe do spożycia artykuły
spożywcze obejmujące chipsy owocowe, chipsy warzywne,
chipsy ziemniaczane, płatki ziemniaczane, placki ziemniaczane, frytki, preparaty do sporządzania zup warzywnych, zupy
i inne preparaty do sporządzania zup, gotowe do spożycia
dania sporządzone z owoców, warzyw, mięsa, ryb, drobiu
i ekstraktów mięsnych, konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych owoców, warzyw, przetworzonych
orzechów, produktów mlecznych, purée pomidorowe, konserwy warzywne, konserwy owocowe, przetworzone orzechy, przetworzona ciecierzyca, przetworzony groszek, purée jabłkowe, migdały mielone, galaretki, dżemy, kompoty,
jaja, mleko i produkty mleczne w tym jogurty, jadalne oleje
i tłuszcze, w tym masło ghee, napoje mleczne, napoje z przewagą mleka, mleko albuminowe/mleko proteinowe, mleko
skondensowane, kefir jako napój mleczny, kumys jako napój
mleczny, mleko w proszku, mleko w postaci sproszkowanej,
enzymy mlekowe do celów spożywczych, mleczko migdałowe do celów spożywczych, mleko orzechowe do celów
spożywczych, mleko sfermentowane (prostokvasha), mleko
ryżowe jako substytut mleka, riażenka [prażone zsiadłe mleko], mleko sojowe jako substytut mleka, koktajle mleczne.
(210) 482339
(220) 2018 02 13
(731) ITC Limited, Kolkata, State of West Bengal, IN
(540) AASHIRVAAD
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż i preparaty z tych produktów takie jak ciastka ryżowe, kawa nienaturalna, tapioka i sago, mąka, pszenica, mąka pszenna oraz
preparaty zbożowe włączając gotowe do spożycia przekąski
z pszenicy, mąki atta, mąki pszennej, maki ryżowej, ciecierzycy, kukurydzy, takie jak dania z makaronu, makarony, pizza,
kluski, placki z przyprawami (poppadom), wafle, chipsy, przekąski kruche, kukurydza prażona, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, płatki owsiane, makaron nitki, spaghetti, tortille,
taco, semolina, chleb, piernik, ciastka, herbatniki, cienkie herbatniki, herbatniki słodowe, krakersy, ciasta, słodycze, pastylki
jako słodycze, cukierki, toffi, czekoladki, mięta do wyrobów
cukierniczych i słodyczy, guma balonowa i guma do żucia,
słodycze na bazie mięty, marcepan, praliny, puddingi, tarty,
lody, miód, syrop z melasy, drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy przyprawowe, przyprawy, przyprawa curry, lód, cienkie wafelki.

66

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

482390
(220) 2018 02 14
ANALGOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Analgomed
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi medyczne, higieniczne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt , fizykoterapia, rehabilitacja, gabinety odnowy
biologicznej, prowadzenie szpitali, lecznic, klinik, hospicjów,
sanatoriów, zakładów opiekuńczo-leczniczych, usługi pogotowia ratunkowego, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem
ludzi, usługi farmaceutyczne, aromaterapia, chiropraktyka,
chirurgia plastyczna, fizjoterapia, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, masaż, opieka
paliatywna, opieka pielęgniarska, placówki rekonwalescencji, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady
w zakresie farmakologii, terapia mowy, usługi dentystyczne,
usługi medycyny alternatywnej, usługi optyczne, usługi ortodontyczne, usługi położnicze, usługi psychologów, usługi
telemedyczne, usługi terapeutyczne, usługi weterynaryjne,
usługi związane z bankami tkanek ludzkich, wypożyczanie
sprzętu medycznego, doradztwo, konsultacje i informacje
w zakresie wymienionych usług.
(210)
(731)

482392
(220) 2018 02 14
ANALGOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) AnalgoMed LECZENIE BÓLU
(210)
(731)

(531) 05.05.19, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi
medyczne, higieniczne, usługi w zakresie higieny i urody dla
ludzi i zwierząt, fizykoterapia, rehabilitacja, gabinety odnowy
biologicznej, prowadzenie szpitali, lecznic, klinik, hospicjów,
sanatoriów, zakładów opiekuńczo - leczniczych, usługi pogotowia ratunkowego, usługi klinik medycznych i opieki
zdrowotnej, usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, usługi farmaceutyczne, aromaterapia, chiropraktyka, chirurgia plastyczna, fizjoterapia, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, masaż,
opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, placówki rekonwalescencji, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
porady w zakresie farmakologii, terapia mowy, usługi dentystyczne, usługi medycyny alternatywnej, usługi optyczne,
usługi ortodontyczne, usługi położnicze, usługi psychologów, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, usługi
weterynaryjne, usługi związane z bankami tkanek ludzkich,
wypożyczanie sprzętu medycznego, doradztwo, konsultacje
i informacje w zakresie wymienionych usług.
482411
(220) 2018 02 15
MORACZEWSKA IWONA, Warszawa; MORACZEWSKI
MARIAN, Warszawa; MORACZEWSKA IRENA,
Warszawa
(540) MMC CONSULTING
(210)
(731)

Nr ZT18/2018

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie importu systemów awaryjnego hamowania samolotów, usługi handlu detalicznego
w zakresie systemów awaryjnego hamowania samolotów,
organizowanie usług w zakresie zamówień na rzecz osób
trzecich, usługi w zakresie zaopatrywana osób trzecich,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie public relations, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 41 szkolenie w bazach wojskowych, zawodowe
szkolenia związane ze sprzętem wojskowym, tłumaczenia
językowe, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości w zakresie systemów awaryjnego hamowania
samolotów, doradztwo technologiczne w zakresie systemów awaryjnego hamowania samolotów, doradztwo technologiczne w zakresie sprzętu wojskowego.
(551) wspólne prawo ochronne
482413
(220) 2018 02 15
JEMS ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) JEMS ARCHITEKCI
(510), (511) 42 projektowanie architektoniczne, usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania planów architektonicznych, usługi doradcze dotyczące architektury, usługi
projektowania dotyczące architektury, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi architektoniczne w zakresie projektowania
budynków komercyjnych i przemysłowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych,
wspomagane komputerowo usługi projektowe związane
z architekturą, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, projektowanie budowlane.
(210)
(731)

482415
(220) 2018 02 15
ŚWIĘS RENATA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
TUKAN, Kraków; MISZTAL ŁUKASZ FIRMA
HANDLOWO-USŁUGOWA TUKAN 24, Bolechowice
(540) Tukan 24
(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych online obejmujące artykuły zoologiczne, usługi sklepów hurtowych online
obejmujące artykuły zoologiczne, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie artykułów zoologicznych, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także
on line) w zakresie wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży
detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie sprzętu
ogrodniczego, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie sprzętu weterynaryjnego, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie urządzeń weterynaryjnych, usługi sprzedaży detalicznej
wysyłkowej (także on line) w zakresie preparatów weterynaryjnych, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także
on line) w zakresie artykułów weterynaryjnych, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie ściółki
i podściółki dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie paszy dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie
preparatów do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie przyborów higienicznych
(210)
(731)

Nr ZT18/2018
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dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także
on line) w zakresie akcesoriów do pielęgnacji dla zwierząt,
usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie preparatów do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie chemikaliów do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży
detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie artykułów
do zabawy dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie smyczy, obroży, kagańców
i szelek dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej
(także on line) w zakresie produktów dietetycznych dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line)
w zakresie smyczy automatycznych dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie
klatek dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej
wysyłkowej (także on line) w zakresie akcesoriów do klatek
dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie legowisk dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line)
w zakresie transporterów dla zwierząt domowych, usługi
sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie
akwariów i terrariów, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie akcesoriów do akwariów i terrariów, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line)
w zakresie ubranek i butów dla zwierząt, usługi sprzedaży
detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie ozdób dla
zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także
on line) w zakresie preparatów do czyszczenia pomieszczeń
i klatek dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej
wysyłkowej (także on line) w zakresie artykułów zoologicznych, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line)
w zakresie artykułów zoologicznych, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line)
w zakresie sprzętu ogrodniczego, usługi sprzedaży hurtowej
wysyłkowej (także on line) w zakresie sprzętu weterynaryjnego, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line)
w zakresie urządzeń weterynaryjnych, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie preparatów weterynaryjnych, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także
on line) w zakresie artykułów weterynaryjnych, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie ściółki
i podściółki dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie paszy dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie preparatów do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej
(także on line) w zakresie przyborów higienicznych dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line)
w zakresie akcesoriów do pielęgnacji dla zwierząt, usługi
sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie
preparatów do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży
hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie chemikaliów
do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży hurtowej
wysyłkowej (także on line) w zakresie artykułów do zabawy
dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także
on line) w zakresie smyczy, obroży, kagańców i szelek dla
zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także
on line) w zakresie produktów dietetycznych dla zwierząt,
usługi sprzedaży hurtowej wysyłko wg (także on line) w zakresie smyczy automatycznych dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie klatek dla
zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej
(także on line) w zakresie akcesoriów do klatek dla zwierząt
domowych, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także
on line) w zakresie legowisk dla zwierząt domowych, usługi
sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie
transporterów dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży

67

hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie akwariów
i terrariów, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także
on line) w zakresie akcesoriów do akwariów i terrariów, usługi
sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie
ubranek i butów dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie ozdób dla zwierząt, usługi
sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie
preparatów do czyszczenia pomieszczeń i klatek dla zwierząt
domowych, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także
on line) w zakresie preparatów i obroży owadobójczych,
usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie preparatów i obroży owadobójczych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach zoologicznych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami zoologicznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyrobami ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze ściółką i podściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami
do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do zabawy dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smyczami, obrożami, kagańcami i szelkami dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze smyczami automatycznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z klatkami dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do klatek dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z legowiskami
dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z transporterami dla zwierząt domowych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akwariami i terrariami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
do akwariów i terrariów, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z ubrankami obuwiem dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z ozdobami dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
do czyszczenia pomieszczeń dla zwierząt i klatek dla ptaków,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze zwierzętami domowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
zoologicznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami ogrodniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką
i podściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji
zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
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w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do zabawy dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze smyczami, obrożami, kagańcami i szelkami dla zwierząt,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze smyczami automatycznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z klatkami dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do klatek dla
zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z legowiskami dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z transporterami dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akwariami i terrariami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
do akwariów i terrariów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ubrankami obuwiem dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ozdobami dla zwierząt, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia pomieszczeń dla zwierząt i klatek dla ptaków, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami i obrożami owadobójczymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i obrożami owadobójczymi, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży towarów, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek) w kraju i poza
nim.
(551) wspólne prawo ochronne
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(531) 25.01.25, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie działalności gospodarczej,
zarządzanie w działalności gospodarczej, 36 działalność
finansowa.
482508
(220) 2018 02 19
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) ADABABY

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne.
(210) 482529
(220) 2018 02 19
(731) PHU JANVIN JANOWICZ SPÓŁKA JAWNA, Białystok
(540) PRODUKT REGIONALNY KRESOWE IMPRESJE DUCH
PUSZCZY PODLASKIEJ 2013 Produkt polski

482442
(220) 2018 02 16
DE 30 2017 031 186.9
(320) 2017 11 30 (330) DE
SELEN KOZMETIK INSAAT PAZARLAMA,
DANISMANLINK ITHALAT VE IHRACAT, SANAYI
TICARET LIMITED SIRKETI, Stambuł, TR
(540) URBAN Care natural's
(210)
(310)
(731)

(531) 05.03.14, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki do pielęgnacji ciała i środki kosmetyczne do celów pozamedycznych, lotion do włosów, preparaty
do pielęgnacji włosów, szampony, płukanki do włosów, maseczki do włosów, produkty kosmetyczne w postaci aerozoli
do pielęgnacji włosów, spraye do włosów, preparaty do układania włosów, żele do włosów, wosk do włosów, pianka
utrwalająca do włosów.
482500
(220) 2018 02 19
WISELAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WISELAND
(210)
(731)

(531) 03.04.04, 25.01.15, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.14, 24.15.02
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(210) 482532
(220) 2018 02 19
(731) POHORECKI ZENON HYDROTEKA, Sulejówek;
ROSŁON MARIUSZ HYDROTEKA DEKORACJE WODNE,
Warszawa
(540) Hydroteka
(510), (511) 11 dekoracje wodne i instalacje wodno-elektryczne mianowicie wodne ściany bąbelkowe, fontanny, armatura i ceramika wodno-sanitarna, sanitarny i elektryczny
sprzęt dla dekoracji wodnych, obudowy zbiorników wodnych, armatura wodociągowa, baterie zaworowe, głowice
baterii zaworowych, syfony i odpływy kanalizacyjne, uszczelki do zaworów, pompy wodne i pompy powietrzne, filtry
do wody i gazu, instalacje elektryczne oświetleniowe dla
dekoracji wodnych, instalacje elektryczne napowietrzające
dla dekoracji wodnych, 35 prowadzenie hurtowni, sklepu lub
salonu, w tym internetowego z materiałami budowlanymi,
materiałami instalacyjnymi, sanitarnymi, grzewczymi, płytkami łazienkowymi i armaturą łazienkową, materiałami do wykańczania wnętrz, elementami wystroju wnętrz, dekoracjami
wodnymi takimi jak wodne ściany bąbelkowe, agencje handlowe, reklama w tym reklama za pośrednictwem sieci Internet, promocja sprzedaży, zarządzanie działalnością gospodarczą, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w tym
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ulotek, prospektów i druków, prowadzenie i organizacja targów, giełd oraz wystaw handlowych i reklamowych w tym
w zakresie dekoracji wodnych, wodnych ścian bąbelkowych,
armatury i ceramiki sanitarnej oraz asortymentu instalacyjno-grzewczego, elementów wystrojów wnętrz takich jak wodne ściany bąbelkowe, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia
wystawienniczego, dekoracja stoisk wystawienniczych.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 482588
(220) 2018 02 20
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540)

(210) 482567
(220) 2018 02 20
(731) Ludowicz Dawid Progym suplabel, Lütjensee, DE
(540) ProGYM NUTRITION

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety.
482568
(220) 2018 02 20
SILENCIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno
(540) SILENCIONS

(210)
(731)

(531) 26.11.07, 26.11.22, 27.05.01
(510), (511) 6 panele metalowe, metalowe panele akustyczne, metalowe konstrukcje izolujące dźwięk, metalowe konstrukcje pochłaniające dźwięk, przeznaczone do budynków,
7 pochłaniacze dźwięku stanowiące części maszyn, dźwiękoszczelne pokrywy [części maszyn], urządzenia pochłaniające dźwięk jako części maszyn lub pojazdów [tłumiki],
9 urządzenia laboratoryjne i przemysłowe do pomiaru lub
modyfikacji efektów wibroakustycznych, mierniki akustyczne, eliminatory echa akustycznego, filtry do powierzchniowych fal akustycznych, membrany [akustyka], 17 materiały
izolacyjne do izolacji dźwiękowej, izolacje akustyczne, panele do izolacji akustycznej, panele izolujące akustycznie wykonane z materiałów niemetalowych, płyty dźwiękochłonne,
płytki akustyczne, powłoki izolacyjne, arkusze akustyczne,
arkusze izolacyjne, ekrany akustyczne do izolacji, folie izolacyjne, tablice do izolacji akustycznej, konstrukcje niemetalowe do pochłaniania hałasu [izolacja akustyczna], materiały
tłumiące dźwięk, materiały dźwiękoszczelne do budynków,
guma do izolacji dźwiękowej, bariery zabezpieczające przed
dźwiękiem, pokrycia sufitów tłumiące i pochłaniające dźwięk,
obicia ścienne tłumiące i pochłaniające dźwięk, 42 usługi
badawczo-rozwojowe w dziedzinie wibro-akustyki, usługi
projektowe i inżynieryjne dotyczące rozwiązań w zakresie
wibro-akustyki przemysłowej, środowiskowej, mechaniki
precyzyjnej oraz budownictwa.

(531) 09.01.10, 24.13.26, 05.03.15
(510), (511) 3 zioła do kąpieli, zioła do celów kosmetycznych, kosmetyki na bazie ziół, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy żywnościowe, suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, zioła lecznicze, herbata lecznicza, herbata ziołowa [napoje lecznicze], sztuczna herbata [do użytku leczniczego], herbata
z ziół do celów leczniczych, 30 sztuczna herbata [inna niż
do celów leczniczych], zioła suszone, zioła przetworzone, zioła do celów spożywczych, herbata, herbata w torebkach (nielecznicza), kawa, herbata, kakao i namiastki
tych towarów, herbata paczkowana [inna niż do celów
leczniczych], nielecznicze napoje herbaciane, 31 nieprzetworzone zioła, zioła świeże, 35 usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży detalicznej
dotyczące ziół, punkty sprzedaży detalicznej dotyczące ziół, prowadzenie sklepu, hurtowni oraz oferowanie
do sprzedaży towarów: zioła, zioła lecznicze, leki ziołowe,
herbata ziołowa, herbata, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty i wyciągi z ziół, suplementy diety,
kawa, olejki zapachowe, olejki, oleje, wyroby cukiernicze,
słodycze, kakao, kaszka, kosmetyki, pasty do zębów, wyroby medyczne, produkty pszczele, miód, soki, napoje i syropy, promocja sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, reklama i marketing, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur
i materiałów drukowanych], prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 43 kawiarnie, herbaciarnie, usługi polegające na przygotowywaniu żywności
lub napojów, w tym napojów ziołowych, do konsumpcji,
kafeterie (bufety).
482595
(220) 2018 02 20
REST TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ZONI

(210)
(731)
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(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), oferowanie żywności i napojów w barach i restauracjach, usługi barowe.
482596
(220) 2018 02 20
REST TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WUWU

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),oferowanie żywności i napojów w barach i restauracjach,
usługi barowe.
(210) 482599
(220) 2018 02 20
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Xelax
(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, 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 i materiały diagnostyczne,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki
lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, 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.
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(210) 482603
(220) 2018 02 20
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) Sensi skin
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów
kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne
do pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, 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 leczniczych, maski do celów leczniczych.
(210) 482605
(220) 2018 02 20
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA sensi skin
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów
kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne
do pielęgnacji skory, talk i pudry do ciała, 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 leczniczych, maski do celów leczniczych.
482610
(220) 2018 02 20
SOLAR PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) SOLAR PLUS
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach oraz
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa i katalogowa następujących towarów: metalowe akcesoria
i części do urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, sanitarnych, chłodniczych i odpylających,
metalowe elementy instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
grzewczych, sanitarnych, chłodniczych i odpylających, metalowe
przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, metalowe: przewody
giętkie i elastyczne, rury, kanały, kanały wentylacyjne, kształtki, przepustnice, czerpnie i wyrzutnie dachowe, filtry i obudowy filtrów,
króćce, tłumiki, zawory nawiewne i wyciągowe, podstawy dachowe, akcesoria kominowe, klapy przeciwpożarowe, klapy dymowe,
skrzynki rozprężne, nawiewniki, anemostaty, kratki, zawory, dysze,
obejmy, opaski, opaski zaciskowe, elementy kotwiące, pręty gwintowane, kształtowniki, kształtowniki do instalacji wentylacyjnych,
profile, narożniki, kolana, trójniki, redukcje, zaślepki, sztucery, nyple,
mufy, mechanizmy przepustnic, bramy metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, dachówki metalowe, dachy
i daszki metalowe, drzwi, futryny i okna metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, nadproża metalowe, ogrodzenia metalowe,
schody metalowe, słupy i kominy metalowe, budowlane materiały
metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, urządzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne, grzewcze, sanitarne, chłodnicze, odpylające,
(210)
(731)
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urządzenia do oświetlania, wytwarzania pary, suszenia, zaopatrzenia w wodę, wentylatory, klimatyzatory, agregaty wentylacyjne,
wywietrzaki, kurtyny powietrzne, pompy ciepła, zawory powietrzne, nagrzewnice powietrza, aparaty grzewczo-wentylacyjne, regulatory, zestawy rozruchowe do instalacji klimatyzacyjnych, centrale rekuperacyjne, kolektory słoneczne, materiały uszczelniające,
pakuły, materiały izolacyjne, uszczelki do instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, taśmy izolacyjne, izolacje techniczne z tworzyw
sztucznych, balustrady, belki metalowe, beton, betonowe elementy budowlane, boazerie, bramy niemetalowe, drewno budowlane,
konstrukcje budowlane niemetalowe, szkło, płyty niemetalowe,
cegła, dachówka, drzwi, futryny i okna niemetalowe, rury giętkie
niemetalowe, przewody niemetalowe do wentylacji, klimatyzacji,
kanalizacji, ogrzewania, wody, rury drenażowe niemetalowe, rury
spustowe, rury sztywne niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, usługi w zakresie promocji towarów, marketing, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących powyższe
towary, organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa, 37 usługi napraw budowlanych, usługi budowlane w szczególności przebudowa lub remont, usługi budowlane związane
z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym
jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, usługi budowlane związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, usługi budowlane związane z budową pozostałych
obiektów inżynierii lądowej, usługi rozbiórki i przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne, usługi w zakresie wykończeniowych robót budowlanych, w tym tynkowanie, zakładanie stolarki
budowlanej, posadzkarstwo, tapetowanie, malowanie, szklenie,
układanie płytek ceramicznych podłogowych i ściennych, układnie
pokryć dywanowych i parkietów, cyklinowanie podłóg, zewnętrzne mycie budynków, usługi w zakresie specjalistycznych robót
budowlanych, w tym wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, instalowanie rynien i rur spustowych, budowa fundamentów, zakładanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych,
dźwiękochłonnych, systemów oświetleniowych, usługi wznoszenia konstrukcji z cegieł, kamienia i innych materiałów budowlanych,
roboty podpowierzchniowe, usługi instalacyjne, wykonywanie,
uruchamianie, montaż, rozruch, konserwacja, remonty, serwis oraz
naprawa instalacji i urządzeń: klimatyzacyjnych, wentylacyjnych,
chłodniczych, grzewczych, sanitarnych, odpylających, elektrycznych, montaż automatyki sterowniczej do central wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, grzewczych, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń do wentylacji, ogrzewania i chłodzenia.
482619
(220) 2018 02 21
FAN CLUB THE BEATLES W LUBLINIE - REAKTYWACJA,
Lublin
(540) POLAND The BEATLES fan@club LUBLIN
REAKTYWACJA 1982-1990 2015-TERAZ

(210)
(731)
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.07.01, 05.07.13
(510), (511) 41 usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie].
482635
(220) 2018 02 21
MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) UNIQUE APARTMENTS
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 20.01.01, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 16 kalendarze, ulotki, katalogi, informatory, prospekty, czasopisma, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, dokumentacja projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach papierowych,
w tym na kalce technicznej, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich następujących towarów: artykuły spożywcze, gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty
(dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy
naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
publikacje internetowe i elektroniczne, oprogramowanie
komputerowe, nagrane oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie komputerowe ściągalne, aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe, osprzęt
komputerowy, akcesoria komputerowe, etui na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, wyroby z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły biurowe,
albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki
jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki rysunkowe,
arkusze do pakowania z celulozy regenerowanej, drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki jako
statuetki z papieru mache, formularze jako blankiety, gazety,
indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, kokardy
papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały
drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako
notesy, okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier do pisania jako
papier listowy, papier pergaminowy, papier przebitkowy jako
materiały piśmienne, papier srebrny, papier świecący, papier
w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania
z klipsem, podręczniki jako książki, podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, serwetki papierowe,
skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, szablony jako artykuły
piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako artykuły biurowe, teczki
z notatnikiem, torebki do pakowania jako koperty, woreczki
z papieru, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszyty,
publikacje drukowane, czasopisma, magazyny, przewodniki,
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książki, komiksy, broszury, foldery, ulotki, katalogi, kalendarze,
mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze, materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, kubki, szklanki, kufle,
termosy, otwieracze do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki
pod kufle do piwa, zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki, modele do sklejania, modele pojazdów
przeskalowane, pojazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe
zabawki pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary: w sklepie, z katalogu, wykorzystując zamówienie
korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji,
reklama i promocja, badania i analizy rynku i opinii publicznej,
doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie franchsingu, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością
gospodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia,
pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, organizowanie targów i wystaw handlowych reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
archtektury i technologii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami
użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, usługi wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, zarządzanie miejscami wystawowymi, informacja o powyższych usługach,
36 usługi developerskie w zakresie: organizacji i zarządzania
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali
mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania
terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi wynajmu, kupna i sprzedaży
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, pośrednictwo
finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne,
doradztwo finansowe, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów,
lokali mieszkalnych i użytkowych, informacja o powyższych
usługach, 37 usługi developerskie w zakresie budownictwa,
w tym usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów
budowlanych, nadzór budowlany, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracja budynków, konserwacja obiektów
budowlano - mieszkaniowych, budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, roboty
ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, usługi związane z wykonywaniem wykopów
i wierceń geologiczno - inżynierskich, wykonywanie instalacji
elektrycznych budynków i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, instalowanie dźwigów
osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów, wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania
i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji
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gazowych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz
z obsługą operatorską, doradztwo budowlane, informacja
o powyższych usługach, 39 usługi wynajmowania garaży
i miejsc parkingowych, informacja o powyższych usługach,
42 usługi developerskie w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, architektonicznego i technologicznego, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie
badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne,
geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze
dotyczące inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, dekoracja
wnętrz, planowanie urbanistyczne, pomiary terenu, projektowanie osiedli, informacja o powyższych usługach, 44 pielęgnowanie i utrzymanie trawników.
482636
(220) 2018 02 21
AVI Alpenländische Veredelungs-Industrie
Gesellschaft m.b.H., Raaba, AT
(540) IZEBRO
(510), (511) 6 materiały budowlane z metalu, stalowe materiały budowlane, metalowe materiały zbrojeniowe dla
budownictwa, metalowe materiały wzmacniające dla budownictwa, gotowe elementy metalowe do fundamentów budowlanych, stal konstrukcyjna, metalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, artykuły metalowe
do użytku w budownictwie, metalowe żaluzje architektoniczne, architektoniczne złącza metalowe, modułowe elementy budowlane z metalu, modułowe elementy konstrukcyjne z metalu, konstrukcje budowlane z metalu, zbrojenia
stalowe do użytku w budowie podłóg betonowych, metalowe pręty zbrojeniowe, metalowe pręty wzmacniające,
metalowe pręty wzmacniające do użytku w murarstwie,
17 materiały izolacyjne z włókna szklanego do użytku w budownictwie, materiały izolacyjne dla budownictwa, 19 pręty
zbrojeniowe, nie z metalu, pręty wzmacniające, nie z metalu,
niemetalowe wzmocnienia konstrukcyjne do celów budowlanych, elementy konstrukcyjne z tworzyw sztucznych, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne.
(210)
(731)

482637
(220) 2018 02 21
AVI Alpenländische Veredelungs-Industrie
Gesellschaft m.b.H., Raaba, AT
(540) IZOZEBRO
(510), (511) 6 materiały budowlane z metalu, stalowe materiały budowlane, metalowe materiały zbrojeniowe dla
budownictwa, metalowe materiały wzmacniające dla budownictwa, gotowe elementy metalowe do fundamentów budowlanych, stal konstrukcyjna, metalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, artykuły metalowe
do użytku w budownictwie, metalowe żaluzje architektoniczne, architektoniczne złącza metalowe, modułowe elementy budowlane z metalu, modułowe elementy konstrukcyjne z metalu, konstrukcje budowlane z metalu, zbrojenia
stalowe do użytku w budowie podłóg betonowych, metalowe pręty zbrojeniowe, metalowe pręty wzmacniające,
metalowe pręty wzmacniające do użytku w murarstwie,
17 materiały izolacyjne z włókna szklanego do użytku w budownictwie, materiały izolacyjne dla budownictwa, 19 pręty
zbrojeniowe, nie z metalu, pręty wzmacniające, nie z metalu,
niemetalowe wzmocnienia konstrukcyjne do celów budowlanych, elementy konstrukcyjne z tworzyw sztucznych, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne.
(210)
(731)
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482638
(220) 2018 02 21
AVI Alpenländische Veredelungs-Industrie
Gesellschaft m.b.H., Raaba, AT
(540) IKORPUS
(510), (511) 6 materiały budowlane z metalu, stalowe materiały budowlane, metalowe materiały zbrojeniowe dla
budownictwa, metalowe materiały wzmacniające dla budownictwa, gotowe elementy metalowe do fundamentów budowlanych, stal konstrukcyjna, metalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, artykuły metalowe
do użytku w budownictwie, metalowe żaluzje architektoniczne, architektoniczne złącza metalowe, modułowe elementy budowlane z metalu, modułowe elementy konstrukcyjne z metalu, konstrukcje budowlane z metalu, zbrojenia
stalowe do użytku w budowie podłóg betonowych, metalowe pręty zbrojeniowe, metalowe pręty wzmacniające,
metalowe pręty wzmacniające do użytku w murarstwie,
17 materiały izolacyjne z włókna szklanego do użytku w budownictwie, materiały izolacyjne dla budownictwa, 19 pręty
zbrojeniowe, nie z metalu, pręty wzmacniające, nie z metalu,
niemetalowe wzmocnienia konstrukcyjne do celów budowlanych, elementy konstrukcyjne z tworzyw sztucznych, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne.
(210)
(731)

482658
(220) 2018 02 21
LISNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Rybka na Raz
(510), (511) 29 ryby, przetwory z ryb i z rybami.

(210)
(731)

482676
(220) 2018 02 22
MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) UNIQUE TOWER

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 kalendarze, ulotki, katalogi, informatory,
prospekty, czasopisma, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, dokumentacja projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicznej, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich następujących towarów: artykuły spożywcze,
gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania,
transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne,
oprogramowanie komputerowe, nagrane oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne,
aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui
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na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną,
wyroby z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły
biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki
rysunkowe, arkusze do pakowania z celulozy regenerowanej,
drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego,
figurki jako statuetki z papieru mache, formularze jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż
do gier, kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne,
koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły
papiernicze, opakowania do butelek z tektury lub papieru,
papier do pisania jako papier listowy, papier pergaminowy,
papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier srebrny,
papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki,
podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe,
serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty,
szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako
artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania
jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma,
magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery,
ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze,
materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze
do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa,
zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki,
modele do sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe zabawki pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepie,
z katalogu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, reklama i promocja, badania i analizy rynku i opinii publicznej, doradztwo
organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi na zasadzie franchisingu, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwa,
zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonymi
do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, pomoc
w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, organizowanie targów i wystaw handlowych
reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami
użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, usługi wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, zarządzanie miejscami wystawowymi, informacja o powyższych usługach,
36 usługi developerskie w zakresie: organizacji i zarządzania
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, do-
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radztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali
mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania
terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi wynajmu, kupna i sprzedaży
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, pośrednictwo
finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne,
doradztwo finansowe, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów,
lokali mieszkalnych i użytkowych, informacja o powyższych
usługach, 37 usługi developerskie w zakresie budownictwa,
w tym usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów
budowlanych, nadzór budowlany, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracja budynków, konserwacja obiektów
budowlano - mieszkaniowych, budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, roboty
ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, usługi związane z wykonywaniem wykopów
i wierceń geologiczno - inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, instalowanie dźwigów
osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów, wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania
i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji
gazowych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz
z obsługą operatorską, doradztwo budowlane, informacja
o powyższych usługach, 39 usługi wynajmowania garaży
i miejsc parkingowych, informacja o powyższych usługach,
42 usługi developerskie w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, architektonicznego i technologicznego, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie
badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne,
geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze
dotyczące inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, dekoracja
wnętrz, planowanie urbanistyczne, pomiary terenu, projektowanie osiedli, informacja o powyższych usługach, 44 pielęgnowanie i utrzymanie trawników.
482695
(220) 2018 02 22
BUGLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) B

(210)
(731)

Nr ZT18/2018

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 wspinaczkowych, reklama produktów, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
42 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.
482696
(220) 2018 02 22
BUGLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) B
(210)
(731)

(531) 02.05.06, 02.05.27, 27.05.01
(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 wspinaczkowych, reklama produktów, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
42 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.
482700
(220) 2018 02 22
UNISON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieplewo
(540) UNISON

(210)
(731)

(531) 02.05.06, 02.05.27, 27.05.01
(510), (511) 28 zabawki, proste i złożone urządzenia i akcesoria zabawowe składające się na place zabaw, huśtawki,
karuzele, zjeżdżalnie, piaskownice, bujaki, przejazdy, wieże,
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(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 maszyny przemysłowe do malowania, manipulatory przemysłowe, maszyny i urządzenia dla przemysłu lakierniczego, maszyny lakiernicze, zautomatyzowane
maszyny lakiernicze, urządzenia do malowania, maszyny
do obróbki drewna, maszyny stolarskie, maszyny do obróbki kamienia, maszyny do przetwórstwa metali, maszyny
do przetwarzania tworzyw sztucznych, suszarnie, 42 badania naukowe i przemysłowe, doradztwo techniczne w dziedzinie inżynierii przemysłowej, mechanicznej, lakiernictwa,
malarstwa, obróbki materiałów, przeglądy techniczne, usługi
w zakresie projektowania technicznego.

75

gastronomicznych, barów szybkiej obsługi, hoteli, przygotowywanie żywności na zamówienie oraz ich dostawa, wynajmowanie sal na zebrania, usługi cateringu zewnętrznego.
(210) 482763
(220) 2018 02 26
(731) ANTONYAN ANUSH SMAKI KAUKAZU, Białystok
(540) SMAKI KAUKAZU

482714
(220) 2018 02 23
DEMUTH CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) galeria MEBLOWA Z MYŚLĄ O TWOIM DOMU

(210)
(731)

(531) 05.07.14, 06.01.02, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary szybkiej obsługi.
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym on-line, następujących towarów: sprzęt RTV AGD, meble, artykuły
wyposażenia i dekoracji wnętrz, reklama, zarządzanie działalnością handlową, administrowanie działalnością handlową,
prace biurowe oraz administracja, organizacja i zarządzanie
akcjami charytatywnymi, doradztwo i pomoc w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc i doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, zarządzanie
działalnością gospodarczą, marketing, organizacja i przeprowadzenie promocji sprzedaży, jak i doradztwo w tym zakresie, informacja handlowa, informacja handlowa i doradztwo
w zakresie reklamy radiowej, prasowej, telewizyjnej, organizowanie wystaw, imprez, targów, pokazów w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych, dystrybucja materiałów
reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie próbek
towarów, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
dekoracja wystaw i witryn sklepowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz
osób trzecich, badania rynku i badania marketingowe, 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajmowanie
obiektów handlowych, biurowych, usługowych, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, pobieranie czynszu, usługi wyceny nieruchomości,
powierzchni w centrum handlowo - usługowo - rozrywkowym, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, usługowych, biurowych i użytkowych, doradztwo inwestycyjne,
usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z kredytowaniem
zakupu nieruchomości, leasing, 39 transport, pakowanie
i składowanie towarów, wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów,
transport towarów do nabywcy, dostarczanie paczek, 41 organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanie szkoleń, konkursów,
gier losowych i loterii, organizowanie wystaw oraz imprez
kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie pokazów mody,
organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, usługi w zakresie
publikowania on-line, usługi fotograficzne, montaż programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek
i tekstów innych niż reklamowe, pokazy i wystawy edukacyjne, tłumaczenia, usługi administrowania, zarządzania
i wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów

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

482847
(220) 2018 02 27
32033
(320) 2017 09 12
(330) AD
British American Tobacco (Brands) Limited , Londyn, GB
neo

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy i przetworzony,
wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), papierosy, tytoń surowy i przetworzony, wyroby
tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych)
do podgrzewania a nie spalania, artykuły dla palaczy, urządzenia elektroniczne i części tych urządzeń do podgrzewania tytoniu.
482866
(220) 2018 02 27
CYRKULACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) CYRKULACJA

(210)
(731)

(531) 26.03.04, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 37 montaż instalacji przemysłowych, montaż
urządzeń grzewczych, montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż urządzeń centralnego ogrzewania, montaż
[instalacja] instalacji maszynowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych.
(210)
(731)

482918
(220) 2018 02 28
VIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękocin Nowy
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(540) R RYET

05.03.13, 05.03.19, 27.05.05, 27.05.21, 27.05.24, 26.01.04,
29.01.13
(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe, oświetlenie elektryczne, wyposażenie oświetleniowe, instalacje
oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe, oprawy oświetleniowe, elementy oświetleniowe, osprzęt oświetleniowy,
lampy oświetleniowe, żarówki oświetleniowe, wyposażenie
oświetleniowe zewnętrzne, elektryczne instalacje oświetleniowe, lampy do celów oświetleniowych, oprawy, obudowy
i osłony do oświetlenia, instalacje łazienkowe, akcesoria łazienkowe, umywalki łazienkowe, wanny łazienkowe, armatury łazienkowe, szafki łazienkowe z umywalkami [podłączonymi do źródła wody], deski sedesowe, miski klozetowe, muszle
klozetowe, pisuary, miski i deski klozetowe sprzedawane
w zestawie, bidety, osprzęt do bidetów, urządzenia prysznicowe, instalacje prysznicowe, brodziki i wanny prysznicowe,
drzwi prysznicowe, kabiny prysznicowe, baterie kranowe,
do umywalek, prysznicowe, do wanien.

Nr ZT18/2018

482988
(220) 2018 03 01
TIMAC AGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepruszewo
(540) AKTYWNE ODŻYWIANIE ROŚLIN I GLEBY

(210)
(731)

(531)

(210) 482929
(220) 2018 02 28
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540)

(531) 03.04.07, 03.04.22, 26.01.01, 26.01.15, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.
(210) 482969
(220) 2018 03 01
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) LONG4LASHES LAMINATOR
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu,
mydła, środki do mycia i kąpieli, kosmetyki do demakijażu,
kosmetyki do rzęs i brwi, kosmetyki do pielęgnacji paznokci,
kosmetyki do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory
do brwi w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, serum przyspieszające wzrost
rzęs i brwi, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki
do celów medycznych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty
do rzęs, brwi, włosów i paznokci, lecznicze podkłady i pudry,
lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze preparaty
na porost rzęs i brwi.

(531)

05.03.15, 05.05.20, 05.05.21, 13.01.17, 13.01.25, 14.01.10,
15.09.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
nawozy użyźniające glebę, biologiczne preparaty do celów
innych niż medyczne lub weterynaryjne, preparaty do nawożenia gleby, preparaty z mikroelementami dla roślin, kultury mikroorganizmów inne niż do celów medycznych lub
weterynaryjnych, preparaty z mikroorganizmami inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, podłoża dla
upraw bezgruntowych dla rolnictwa, preparaty regulujące
wzrost roślin, ziemia do upraw, 16 afisze, plakaty, broszury,
materiały drukowane, kalendarze, karty pocztowe, katalogi,
komiksy, książki, nalepki, naklejki, zakładki do książek, ulotki, 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 41 organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, organizowanie konkursów edukacyjnych, publikowanie książek,
czasopism, broszur, tekstów innych niż reklamowe.
(210) 483004
(220) 2018 03 01
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) LONG4LASHES LASH LIFTING
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu,
mydła, środki do mycia i kąpieli, kosmetyki do demakijażu,
kosmetyki do rzęs i brwi, kosmetyki do pielęgnacji paznokci,
kosmetyki do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory
do brwi w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, serum przyspieszające wzrost
rzęs i brwi, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki
do celów medycznych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty
do rzęs, brwi, włosów i paznokci, lecznicze podkłady i pudry,
lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze preparaty
na porost rzęs i brwi.
(210) 483005
(220) 2018 03 01
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) LONG4LASHES LASH BOTOX
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu,
mydła, środki do mycia i kąpieli, kosmetyki do demakijażu,
kosmetyki do rzęs i brwi, kosmetyki do pielęgnacji paznokci,

Nr ZT18/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

kosmetyki do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory
do brwi w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, serum przyspieszające wzrost
rzęs i brwi, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki
do celów medycznych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty
do rzęs, brwi, włosów i paznokci, lecznicze podkłady i pudry,
lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze preparaty
na porost rzęs i brwi.
483012
(220) 2018 03 02
EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WOMEN BUSINESS ANGELS
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza
w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, promocja
sprzedaży, marketing dotyczący promocji, promocyjne
usługi handlowe, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja materiałów promocyjnych, opracowywanie kampanii
promocyjnych, usługi w zakresie promocji, usługi reklamowe
i promocyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi
w zakresie promocji eksportu, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, konsultacje
w zakresie promocji działalności gospodarczej, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych,
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo reklamowe i marketingowe,
dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem
stron internetowych, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji handlowych, konsultacje
w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, udzielanie porad w zakresie metod i technik sprzedaży, wsparcie
w dziedzinie zarządzania działalnościami gospodarczymi,
usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności
gospodarczej , doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami usługi public relations, doradztwo
w zakresie public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, usługi agencji eksportowych, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie agencji importowo-eksportowych,
36 zbiórka funduszy na cele dobroczynne, zbiórki pieniędzy, zarządzanie fundacją, 41 wykłady na temat umiejętności marketingowych, organizowanie szkoleń biznesowych,
szkolenia w dziedzinie biznesu, organizowanie zjazdów
w celach biznesowych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, konferencje (organizowanie i prowadzenie
-), kongresy (organizowanie i prowadzenie -), konkursy (organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], organizacja konferencji
edukacyjnych, organizacja wystaw do celów kulturalnych
lub edukacyjnych, organizowanie corocznych konferencji
związanych z logistyką, organizowanie dorocznych konferencji dotyczących telekomunikacji, organizowanie i obsługa
konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów,
(210)
(731)
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organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie konferencji w celach
edukacyjnych, organizowanie konferencji, organizowanie
konferencji związanych z reklamą, organizowanie konferencji związanych z handlem, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie konferencji dotyczących
handlu, wystawy sztuki, usługi związane z wystawami sztuki,
usługi w zakresie konferencji, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
kongresów, przygotowywanie seminariów dotyczących handlu, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych,
organizowanie seminariów dotyczących biznesu, 42 usługi
w zakresie prac badawczo-rozwojowych, opracowywanie
i wdrażanie programów komputerowych, oprogramowanie komputerowe, badania w dziedzinie usług medialnych,
prognozy pogody, usługi kawiarni internetowych- odpłatne
udostępnianie czasu dostępu do Internetu, reprodukcja danych na nośnikach elektronicznych, reprodukcja programów
komputerowych, doradztwo w zakresie mediów elektronicznych, 45 usługi administrowania prawami własności intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie prawami
własności intelektualnej.
483036
(220) 2018 03 02
ARCOFFICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ARCOFFICE POLAND
(210)
(731)

(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 fakturowanie, badania i analizy rynkowe,
wyceny handlowe, prognozy i analizy ekonomiczne, usługi
rachunkowe, analizy kosztów i korzyści, audyt działalności
gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, wynajmowanie
nośników i przestrzeni reklamowych, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, zarządzenia działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, sporządzanie
ekspertyz z zakresu sytuacji finansowej przedsiębiorstw,
statystyczne zestawienia, analiza marketingowa nieruchomości, 36 agencje pośrednictwa w kupnie i sprzedaży oraz
wynajmie nieruchomości, kupno i sprzedaż nieruchomości
własnych lub dzierżawionych, w tym centrów handlowych,
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w tym
utrzymanie nieruchomości, wynajem, wydzierżawianie
nieruchomości, finansowanie zakupu nieruchomości, sporządzanie analiz finansowych inwestycji realizowanych
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na nieruchomościach, doradztwo w sprawach finansowych,
w sprawach nabycia lub sprzedaży nieruchomości, wycena finansowa, szacowanie wartości nieruchomości, wynajem powierzchni biurowych, lokali użytkowych, garaży,
miejsc parkingowych, wynajem magazynów, kontenerów,
tymczasowych pomieszczeń budowlanych, prowadzenie
parkingów, wycena kosztów przywrócenia nieruchomości
do stanu pierwotnego, wycena kosztów napraw i remontów powierzchni biurowych, garażowych, parkingowych,
przygotowanie nieruchomości pod inwestycje, utrzymanie
porządku w budynkach, zawieranie transakcji zabezpieczających wierzytelności, zarządzanie roszczeniami, egzekwowanie wykonania świadczeń, ściąganie należności, nadzór
nad finansowaniem i rozliczaniem inwestycji budowlanych,
zarządzanie finansami, rozliczanie inwestycji budowlanych,
doradztwo finansowe w zakresie planowanych, realizowanych inwestycji budowlanych, działalność inwestycyjna poprzez lokatę kapitału za pośrednictwem przedsiębiorstw wysokiego ryzyka, udzielanie pożyczek, finansowe zarządzanie
projektami z dziedziny nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi leasingu finansowego i operacyjnego, 37 budowa nieruchomości
przemysłowych, budowa nieruchomości komercyjnych,
realizacja robót budowlanych związanych ze wznoszeniem
obiektów budowlanych, zlecanie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem obiektów budowlanych, realizacja
i zlecanie robót związanych ze wznoszeniem budynków,
realizacja i zlecanie robót związanych z budową dróg i autostrad, realizacja i zlecanie robót związanych z budową dróg
szynowych i kolei podziemnych, realizacja i zlecanie robót
związanych z budową mostów i tuneli, realizacja i zlecanie
robót związanych z budową rurociągów przesyłowych, realizacja i zlecanie robót związanych z budową sieci rozdzielczych, realizacja i zlecanie robót związanych z budową unii
telekomunikacyjnych, realizacja i zlecanie robót związanych
z budową linii elektroenergetycznych, realizacja i zlecanie
robót związanych z budową obiektów inżynierii wodnej,
realizacja i zlecanie robót specjalistycznych związanych
z obiektami budowlanymi, realizacja i zlecanie sprawowania
nadzoru budowlanego, realizacja i zlecanie konserwacji i napraw obiektów budowlanych, realizacja i zlecanie wbijania
pali, budowania fundamentów, robót betoniarskich, realizacja i zlecanie robót murarskich, kamieniarskich, wykonania
pokryć dachowych, realizacja i zlecanie robót remontowych
i konserwatorskich, realizacja i zlecanie koordynowania
wykonania robót budowlanych, generalne wykonawstwo
robót budowlanych, koordynowanie realizacja inwestycji
budowlanych, realizacja i zlecanie przygotowania terenu
pod budowę, realizacja i zlecanie wykonywania wykopów
i wierceń geologiczno - inżynierskich, realizacja i zlecanie
czyszczenia budynków po zakończeniu budowania asfaltowanie, realizacja i zlecanie wykonania konstrukcji dachowych, instalowania rynien i rur spustowych, realizacja i zlecanie instalowania i napraw urządzeń przeciwpożarowych,
realizacja i zlecanie instalowania i napraw urządzeń wentylacyjnych, realizacja i zlecanie instalowania i napraw urządzeń
centralnego ogrzewania, wynajem sprzętu budowlanego,
realizacja i zlecanie instalowania i napraw urządzeń wodnokanalizacyjnych, realizacja i zlecanie instalowania i napraw
urządzeń gazowych, doradztwo inżynieryjne, realizacja
i zlecanie instalowania drzwi i okien, udzielanie informacji
budowlanej, udzielanie informacji o konieczności wykonania
napraw, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, realizacja
i zlecanie zabezpieczania budynków przed wilgocią, realizacja i zlecanie instalowania i napraw urządzeń elektrycznych, realizacja i zlecanie instalowania i napraw telefonów,
realizacja i zlecanie instalowana i napraw pieców, realizacja
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i zlecanie instalowania i napraw wind, schodów ruchomych,
realizacja i zlecanie instalowania i napraw alarmów przeciwwłamaniowych, realizacja i zlecanie instalowania i napraw
urządzeń do nawadniania, realizacja i zlecanie instalowania
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, realizacja i zlecanie instalowania, konserwacji, napraw maszyn i urządzeń
biurowych, realizacja i zlecanie wszelkiego rodzaju izolacji budynków, realizacja i zlecanie lakierowania, realizacja
i zlecanie malowania, realizacja i zlecanie układania płytek
podłogowych, parkietów i pokryć dywanowych, realizacja
i zlecanie montażu i napraw instalacji grzewczych, realizacja i zlecanie montażu i demontażu rusztowań oraz innych
konstrukcji stalowych, realizacja i zlecanie szklenia, realizacja i zlecanie posadzkarstwa, realizacja i zlecanie rozbiórki
budynków, obiektów budowlanych, realizacja i zlecanie tapetowania, realizacja i zlecanie tynkowania, realizacja i zlecanie układania nawierzchni drogowych, 42 wykonywanie
pomiarów uszkodzeń, realizacja i zlecanie badań, ekspertyz,
pomiarów geologicznych, projektowania budynków i obiektów budowlanych, doradztwo i inne usługi architektoniczne,
aranżacja wnętrz, opracowywanie projektów technicznych,
wykonywanie fizycznych, chemicznych, innych badań materiałów i wyrobów, wykonywanie badań akustycznych i związanych z wibracjami, wykonywanie badań składu i czystości
minerałów, wykonywanie badań wytrzymałościowych, dotyczących gęstości, trwałości oraz wykonywanie pomiarów
poziomu radioaktywności, wykonywania badań na zgodność z wymaganiami i niezawodność.
(210) 483039
(220) 2018 03 02
(731) ZIELINKO IWONA, Warszawa
(540) § SPRAWA DLA ADWOKATA

(531)

27.05.01, 24.17.25, 26.11.01, 26.11.08, 26.04.02, 26.04.18,
29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawnicze.
(210) 483046
(220) 2018 03 02
(731) KOŁODZIEJ JÓZEF FIRMA SPAW-SC, Kraków
(540) THF 235 AC/DC

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 urządzenia spawalnicze inwertorowe, 35 sprzedaż narzędzi ręcznie sterowanych, spawarek elektrycznych
jako narzędzi w sklepach, hurtowniach oraz na stronie internetowej, organizowanie i współudział w targach.
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(210) 483048
(220) 2018 03 02
(731) KOŁODZIEJ JÓZEF FIRMA SPAW-SC, Kraków
(540) THF 236 AC/DC

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 urządzenia spawalnicze inwertorowe, 35 sprzedaż narzędzi ręcznie sterowanych, spawarek elektrycznych
jako narzędzi w sklepach, hurtowniach oraz na stronie internetowej, organizowanie i współudział w targach.
(210) 483056
(220) 2018 03 02
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) OLODON
(510), (511) 5 preparaty farmaceutycznie, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety
dla ludzi.
483057
(220) 2018 03 02
ADVANCED PROTECTION SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Gdynia
(540) Ctrl+Sky
(510), (511) 9 alarmy, alarmy i urządzenia ostrzegawcze,
alarmowe systemy bezpieczeństwa [inne niż do pojazdów],
alarmy bezpieczeństwa, alarmy bezpieczeństwa [inne niż
do pojazdów], alarmy ostrzegawcze [inne niż do pojazdów],
anteny do radarów, aparatura do monitoringu obiektów śledzonych [elektroniczna], aparatura do monitoringu obiektów śledzonych [elektryczna], aparatura do monitoringu
obiektów śledzonych [optyczna], aparatura do monitoringu
obiektów śledzonych [teleskopowa], centralne jednostki
alarmowe, czujniki do określania położenia, czujniki do mierzenia prędkości, czujniki do określania prędkości, czujniki
elektroniczne, czujniki i detektory, czujniki odległości, czujniki optyczne, detektory mikrofal [radar], detektory podczerwieni, detektory radarowe, detektory ruchu, detektory
zbliżeniowe, elektroniczne urządzenia do lokalizacji obiektów, elektroniczne urządzenia do monitoringu obiektów
śledzonych, elektroniczne urządzenia i przyrządy do śledzenia, elektroniczny sprzęt do śledzenia obiektów, elektryczne
urządzenia do lokalizacji obiektów, elektryczne urządzenia
do monitoringu obiektów śledzonych, elektryczny sprzęt
do śledzenia obiektów, instalacje alarmowe, instalacje radarowe, interfejsy do detektorów, kontrolery ruchu, mikrofalowe czujniki do wykrywania intruzów, nadajniki sygnalizacji alarmowej, odbiorniki radarowe, odbiorniki radarowe
ze wzmacniaczem, odbiorniki sygnalizacji alarmowej, oprogramowanie komputerowe do kompilacji danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania
danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe
do transmisji danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do zbierania danych pozycjonujących,
optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów, optyczny
sprzęt do śledzenia obiektów, radar, skanery podczerwieni,
sprzęt komputerowy do kompilacji danych pozycjonujących,
sprzęt komputerowy do przetwarzania danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do rozpowszechniania danych
lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do transmisji danych

(210)
(731)
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lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do zbierania danych
pozycjonujących, systemy alarmowe, systemy radarowe,
urządzenia detekcyjne, urządzenia do detekcji podczerwieni,
urządzenia do identyfikowania intruzów inne niż do pojazdów, urządzenia do kontroli lotów, urządzenia do kontroli
ruchu powietrznego, urządzenia do lokalizowania dźwięku,
urządzenia do namierzania dźwięku, urządzenia do obrazowania termicznego do widzenia w ciemnościach, urządzenia
do ochrony i nadzoru, urządzenia do określania pozycji, urządzenia kontroli lotu, urządzenia noktowizyjne, urządzenia
ostrzegawcze do celów bezpieczeństwa, urządzenia ostrzegawcze inne niż do pojazdów, urządzenia radiolokacyjne,
urządzenia wykrywające mikrofale, wieloosiowe detektory
kierunkowe, wyświetlacze radarowe, urządzenia do tłumienia sygnałów, urządzenia do przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, urządzenia zabezpieczające do przetwarzania sygnałów dźwiękowych.
483062
(220) 2018 03 04
WITECKI PIOTR POŚREDNICTWO FINANSOWE,
Gdańsk
(540) Ciepło miło nieruchomości - mamy dla Ciebie coś
lepszego
(510), (511) 36 doradztwo finansowe, analizy finansowe, pośrednictwo finansowe, finansowe usługi bankowe, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, planowanie i zarządzanie
finansowe, pozyskiwanie kapitału finansowego, usługi pośrednictwa finansowego, usługi konsultingu finansowego,
badanie wypłacalności finansowej, usługi informacji finansowej, informacje finansowe dla inwestorów, wyceny i analizy
finansowe, usługi oceny ryzyka finansowego, gromadzenie
funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi finansowe,
pieniężne i bankowe, usługi w zakresie wyceny finansowej,
usługi informacji i doradztwa finansowego, pożyczki finansowe na cele odnawiania domów, usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, usługi finansowe związane z zakupem domu, usługi finansowe w postaci zabezpieczenia
inwestycji.
(210)
(731)

483115
(220) 2018 03 05
HERBICH MICHAEL DR MICHAEL HERBICH,
Zielona Góra
(540) Dr Herbich
(510), (511) 5 leki dla ludzi, maści dopochwowe, maści
lecznicze, maści przeciw swędzeniu, maści przeciwzapalne,
mineralne suplementy diety, mydła lecznicze, opaski higieniczne, plastry do celów medycznych, plastry lecznicze, plastry samoprzylepne, plastry lecznicze samoprzylepne, płyny
do przemywania pochwy, preparaty do irygacji do celów
medycznych, preparaty witaminowe, preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki antykoncepcyjne, taśmy do celów
medycznych przylepne i samoprzylepne, 10 aparaty i instrumenty medyczne, pesaria, pessary ginekologiczne, pessary
położnicze, przyrządy ginekologiczne, przyrządy położnicze,
ginekologiczne przyrządy medyczne do badania kobiecych
organów reprodukcyjnych, przyrządy ginekologiczne medyczne, przyrządy położnicze medyczne, spirale ginekologiczne, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej: leków dla
ludzi, maści dopochwowych, maści leczniczych, maści przeciw swędzeniu, maści przeciwzapalnych, mineralnych suplementów diety, mydeł leczniczych, opasek higienicznych, plastrów do celów medycznych, plastrów leczniczych, plastrów
samoprzylepnych, plastrów leczniczych samoprzylepnych,
płynów do przemywania pochwy, preparatów do irygacji
(210)
(731)
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do celów medycznych, preparatów witaminowych, preparatów z mikroorganizmów do celów medycznych, środków
dezynfekcyjnych do celów higienicznych, środków antykoncepcyjnych, taśm do celów medycznych przylepnych
i samoprzylepnych, pessariów, pessarów ginekologicznych,
pessarów położniczych, przyrządów ginekologicznych,
przyrządów położniczych, ginekologicznych przyrządów
medycznych do badania kobiecych organów reprodukcyjnych, przyrządów ginekologicznych medycznych, przyrządów położniczych medycznych, spiral ginekologicznych,
aparatów i instrumentów medycznych.
483121
(220) 2018 03 05
SAUBERLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) S SAUBER LAB
(210)
(731)

(531) 26.05.04, 26.05.18, 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone do procesów produkcyjnych i przemysłu, kity i wypełniacze przeznaczone
do przemysłu, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz substancje naturalne, 3 preparaty do czyszczenia
i odświeżania, środki toaletowe, środki ścieralne i polerskie,
5 preparaty i artykuły higieniczne.
483122
(220) 2018 03 05
SAUBERLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) Sauberlab
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone do procesów produkcyjnych i przemysłu, kity i wypełniacze przeznaczone
do przemysłu, substancje materiały i preparaty chemiczne
oraz substancje naturalne, 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki toaletowe, środki ścierne i polerskie, 5 preparaty i artykuły higieniczne.
(210)
(731)

483123
(220) 2018 03 05
WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) WP WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE
(210)
(731)
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483149
(220) 2018 03 06
KRYSIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo
(540) KRYSIAK SKUTECZNY W OGRODZIE
(210)
(731)

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 7 kosiarki i dokaszarki do trawy elektryczne i spalinowe, ostrza do kosiarek, silniki do kosiarek, kosy spalinowe,
przycinarki, nożyce do żywopłotów, pilarki, piły łańcuchowe, ciągniki ogrodnicze jednoosiowe, pługi, glebogryzarki,
zgrabiarki, zamiatarki, wertykulatory, odśnieżarki, odkurzacze
ogrodnicze, pompy zanurzeniowe, agregaty prądotwórcze,
spawarki, palniki gazowe, agregaty prądotwórcze, 8 kosiarki
ogrodowe ręczne, ręczne odśnieżarki, narzędzia ręczne sterowane ręcznie, 35 usługi w zakresie organizowania pokazów towarów, informacji handlowej i porad konsumenckich,
reklamowanie towarów i usług oraz ich promocja na rzecz
osób trzecich, internetowe przekazywanie informacji tekstowych i obrazowych na temat sprzedaży wysyłkowej towarów,
usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu: artykułów rolniczych,
ogrodniczych i leśnych, maszyn i urządzeń oraz przyborów
i sprzętu dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa, doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej w zakresie rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, badania rynku, opinii publicznej
i badania marketingowe, tworzenie komputerowych baz danych i zarządzanie zbiorami informatycznymi, przetwarzanie
danych dla osób trzecich, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, tworzenie i rozpowszechnianie
katalogów reklamowych, ulotek, folderów i innych materiałów informacyjnych, tworzenie stron internetowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 44 usługi
związane z ogrodnictwem, terenami zieleni, sadownictwem,
leśnictwem, doradztwo w zakresie aranżacji zieleni, projektowania, zakładania i utrzymywania ogrodów oraz ochrony
roślin, chirurgia drzew i krzewów, projektowanie i wykonawstwo ogrodów, architektura krajobrazu, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich o tematyce
ogrodniczej, sadowniczej oraz uprawy roślin (w tym porady
dotyczące narzędzi i sprzętu do pielęgnacji ogrodów i utrzymania porządku w otoczeniu domu, kalendarium ogrodnika
i sadownika, przykłady aranżacji ogrodów, porady odnośnie
pielęgnacji ogrodów i sadów, trendy w ogrodnictwie, sadownictwie, porady w zakresie uprawy roślin), wypożyczanie sprzętu rolniczego i ogrodniczego (zwłaszcza maszyn,
urządzeń i narzędzi ogrodniczych), usługi serwisowe sprzętu
ogrodniczego.
483196
(220) 2018 03 06
KONOPKA HENRYK FIRMA CONHPOL,
Stanisław Dolny
(540) BLUNOTTE
(210)
(731)

(531) 07.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, 16 publikacje drukowane, 41 usługi wydawnicze.

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry oraz wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, portfele, portmonetki,
saszetki, paski, trzosy, sakiewki, etui, pudełka ze skóry, pudła
na kapelusze, rączki do parasoli, rączki do walizek, rączki
do lasek, sakwy myśliwskie, torby myśliwskie, torby na kół-
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kach, torebki, tornistry szkolne, walizki, teczki, nesesery, aktówki, dyplomatki, uprzęże i wyroby rymarskie, 25 obuwie,
obuwie sportowe, obuwie domowe, obuwie robocze, drobne elementy obuwia w postaci zelówek, spodów, cholewek,
czubków, napiętek, obcasów, pasków do butów, okuć do butów, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna butów, torebek, rękawiczek, pasków, drobnych wyrobów ze skóry i akcesoriów
do butów i odzieży.
(210)
(731)
(540)
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483210
(220) 2018 03 07
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE NORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szymankowo
(540) NORT
(210)
(731)

483204
(220) 2018 03 06
J. CHODACKI, A. MISZTAL MEDICA SPÓŁKA JAWNA,
Lubin
(531) 08.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, chleb, pieczywo, wyroby
cukiernicze, słodycze, wyroby piekarnicze mrożone, wyroby
cukiernicze mrożone, lody, ciasto na wypieki, kanapki, mąka.
483211
(220) 2018 03 07
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE NORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szymankowo
(540) Sweet BAKERY 100% natural
(210)
(731)

(531) 04.03.03, 29.01.14
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, olejki eteryczne, żele do masażu, 5 balsamy do użytku medycznego, bandaże opatrunkowe, plastry, plastry do celów medycznych, maści do celów
farmaceutycznych, 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, promocja sprzedaży dla osób trzecich
balsamów, balsamów do użytku medycznego, bandaży
opatrunkowych, plastrów, plastrów do celów medycznych,
maści, żeli, kremów, masek, olejków eterycznych, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług.
483207
(220) 2018 03 07
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE NORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szymankowo
(540) DI MAMMA
(210)
(731)

(531) 02.03.11, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, chleb, pieczywo, wyroby
cukiernicze, słodycze, wyroby piekarnicze mrożone, wyroby
cukiernicze mrożone, lody, ciasto na wypieki, kanapki, mąka.

(531) 26.01.01, 08.01.09, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, chleb, pieczywo, wyroby
cukiernicze, słodycze, wyroby piekarnicze mrożone, wyroby
cukiernicze mrożone, lody, ciasto na wypieki, kanapki, mąka.
483216
(220) 2018 03 07
MATULA ADRIAN KANCELARIA PRAWNA
PRAWNIK ZAGRANICZNY, Wrocław
(540) m
(210)
(731)

(531) 26.03.01, 27.05.21, 26.04.18
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne, usługi adwokatów, usługi radców prawnych, usługi wsparcia prawnego, usługi informacji prawnej, pośrednictwo w procedurach
prawnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, porady prawne i zastępstwo
procesowe, badania prawna, komplikacja informacji prawnych, dostarczanie informacji prawnych, usługi asystentów
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prawnych, usługi monitorowania prawnego, organizowanie
świadczenia usług prawnych, usługi doradcze w zakresie
prawa, usługi w zakresie pomocy prawnej.
(210) 483217
(220) 2018 03 05
(731) KOZIOŁ EWA, Jasienna
(540) Zielony Zagonek
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe,
Nielecznicze środki do czyszczenia zębów, Produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne
i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zastawa
stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone
lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego
w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna.
(210) 483227
(220) 2018 03 08
(731) ZAPOTOCZNY NORBERT, Wrocław
(540) VenoMedica

(531) 02.09.01, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi klinik medycznych,
usługi przychodni lekarskich, usługi przychodni specjalistycznych, usługi lecznic, usługi szpitali, usługi dotyczące
opieki lekarskiej w pełnym zakresie medycznym, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, badania lekarskie, opieka
medyczna, opieka pielęgniarska, porady psychologiczne,
porady lekarskie, konsultacje medyczne, usługi w zakresie
diagnostyki medycznej, usługi w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, medyczne laboratorium analityczne, poradnictwo, diagnozowanie, terapia i konsultacje w zakresie medycyny i leczenia, rehabilitacja pozabiegowa, fizjoterapia,
fizykoterapia.
(210) 483239
(220) 2018 03 08
(731) RADOMIŃSKI WALDEMAR, Warszawa
(540) INTERGRID
(510), (511) 17 materiały i produkty z włókien, żywic i tworzyw sztucznych oraz syntetycznych wykorzystywanych
w budownictwie i przemyśle, 19 materiały budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe, wykorzystywane przy budowie,
pokrywaniu, izolacji i remontach nawierzchni, mostów, nasypów, skarp, konstrukcji oporowych, budynków oraz wykorzystywane do wzmacniania stabilizacji i zbrojenia gruntow,
37 usługi budowlane i remontowe, w tym zwłaszcza w zakresie budowy, pokrywania, izolacji nawierzchni, mostów,
nasypów, skarp, konstrukcji oporowych, budynków oraz
wzmacniania, stabilizacja i zbrojenie gruntów.
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(210) 483249
(220) 2018 03 08
(731) BEN HADJ HAMOUDA EMILIA MAJA, Warszawa
(540) Bonjour Chérie

(531) 04.03.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 12 wózki dziecięce głębokie, wózki dziecięce
spacerowe, foteliki samochodowe do przewozu dzieci, gondole pokrowce przeciwdeszczowe do wózków dziecięcych,
pokrycia wózków dziecięcych, 18 nosidełka dla niemowląt,
nosidła dla dzieci do noszenia na plecach, nosidła dla dzieci
do noszenia przodem do rodzica, parasolki przeciwsłoneczne do wózków, plecaki, torby szkolne, teczki, tornistry, torby
na zakupy, torby na kółkach walizki, walizy, parasole, 20 meble, meble szkolne, meble wiklinowe, krzesełka do karmienia
dzieci, łóżeczka dziecięce, leżaki dla dzieci, maty edukacyjne
dla dzieci, łóżeczka dla niemowląt, konstrukcje wiklinowe
do łóżeczek dla niemowląt, kojce dla dzieci, maty do kojców
dla dzieci, kołyski, chodziki dla dzieci, osprzęt drewniany
do mebli, parawany, skrzynki na zabawki, drewniane domki
dla lalek, drewnopochodne domki dla lalek, jaśki, śpiworki
dla dzieci, poduszki, zagłówki, wałki jako poduszki, kołdry,
sienniki, materace, materace do łóżeczek dla niemowląt, materace do łóżeczek dziecięcych, namioty dla dzieci, 24 materiały włókiennicze, koce dziecięce, pościel dziecięca, pościel
do wózków dziecięcych, pościel do łóżeczek dla niemowląt,
pościel do łóżeczek dziecięcych, pościel do kojców dla dzieci, pościel do kołysek, bielizna pościelowa, okładziny do mebli z materiałów tekstylnych, narzuty na łóżka, pledy, pościel
do śpiworków dla dzieci, kołdry, 25 odzież dziecięca, odzież
dla kobiet w ciąży, odzież dla kobiet karmiących, obuwie
dziecięce, nakrycia głowy, bielizna dziecięca, bluzki, getry,
majtki dla dzieci, kalosze, kamizelki, kombinezony dla dzieci, koszulki, okrycia wierzchnie, piżamy, półbuty, rękawiczki,
stroje kąpielowe, szlafroki, sandały, skarpetki, spodnie, sukienki, swetry, t-shirty, trzewiki, wyprawki dziecięce, 28 zabawki
oraz przyrządy do ćwiczeń pobudzających zmysły, grzechotki, karuzele, konie na biegunach, klocki, karty do gry, zabawki pluszowe, przytulanki, maskotki, kukiełki, lalki szmaciane,
misie pluszowe, piłki do gry, 35 usługi doradztwa w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej handlowej, 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,
sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży dziecięcej, obuwia,
nakryć głowy, tekstyliów, zabawek, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu odzieży dziecięcej, obuwia, nakryć głowy, tekstyliów, zabawek, promocja sprzedaży,
informacja handlowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama
radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach
handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, badania rynku, usługi w zakresie
marketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie
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usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie
danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, 42 usługi polegające na projektowaniu wzornictwa przemysłowego, usługi w zakresie projektowania przedmiotów
codziennego użytku, projektowanie: odzieży, tekstyliów,
mebli i zabawek dla dzieci.
(210) 483252
(220) 2018 03 08
(731) GRABOWSKI MARCIN, Dąbrowa Górnicza
(540) SOLARIUM IBIZA

(531) 01.03.02, 01.03.18, 01.03.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki i środki upiększające, preparaty
kosmetyczne do opalania, preparaty kosmetyczne po opalaniu, preparaty kosmetyczne przyśpieszające opalanie, samoopalacze, 41 usługi mające na celu rekreacje, związane
z rozrywką i kulturą fizyczną, 44 usługi salonów fryzjerskich,
usługi salonów piękności, usługi solarium, usługi gabinetów
odnowy biologicznej, usługi związane z wykonywaniem zabiegów rehabilitacyjnych, aromaterapia, fototerapia.
(210) 483255
(220) 2018 03 08
(731) KOTYNIA EWA NESSA, Danków
(540) nessa

(531) 03.13.01, 27.05.01
(510), (511) 24 bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży,
25 bielizna osobista, biustonosze, body [bielizna], bokserki, gorsety, gorsety [bielizna damska], halki [bielizna], halki,
półhalki, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, krótkie haleczki
na ramiączkach, majtki, majtki damskie, piżamy, podwiązki,
odzież, 40 krawiectwo.
(210) 483256
(220) 2018 03 08
(731) ZYGAN ANNA, Łaziska
(540) zypi smartfabric
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(531) 26.03.07, 26.04.11, 27.05.01
(510), (511) 10 odzież kompresyjna, odzież lecznicza dla ludzi,
odzież ochronna do celów medycznych, rękawy kompresyjne
na kończyny do użytku sportowego, nakolanniki w postaci opasek elastycznych, inne niż artykuły sportowe, maski ochronne
na twarz do użytku medycznego, opaski uciskowe na kostkę do użytku medycznego, 24 dzianiny elastyczne na odzież
sportową, dzianiny elastyczne na stroje gimnastyczne, materiały nietkane wykonane z włókien syntetycznych, 25 artykuły
odzieżowe dla wędkarzy, artykuły odzieżowe do uprawiania
jeździectwa konnego, inne niż kaski jeździeckie, bielizna termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot, czapki i czapeczki
sportowe, funkcjonalne spodnie termoaktywne, funkcjonalne
koszulki termoaktywne, kombinezony jednoczęściowe dla płetwonurków, kombinezony jednoczęściowe dla motocyklistów,
kominiarki dla narciarzy, kominiarki dla motocyklistów, kominiarki dla płetwonurków, odzież do jazdy na motocyklu, odzież
do biegania, odzież dla rowerzystów, odzież dla kierowców samochodowych, odzież triatlonowa, odzież surfingowa, odzież
robocza, odzież wojskowa z khaki, skarpetki wchłaniające pot,
skarpety termoaktywne, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, 28 artykuły i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne, artykuły gimnastyczne i sportowe, artykuły sportowe nie ujęte w innych klasach, maski osłaniające twarz, do użytku sportowego,
ochraniacze na nadgarstki do użytku sportowego, ochraniacze
dłoni do użytku sportowego, ochraniacze do uprawiania sportu, ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochraniacze nóg
do użytku sportowego, ochraniacze na ręce przystosowane
do użytku sportowego, ochraniacze na ręce przystosowane
do użytku podczas zajęć sportowych, rękawice do gier, rękawice wykonane specjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu, sportowe ochraniacze na ręce do jazdy na rowerze, sportowe ochraniacze na nadgarstki do jazdy na rowerze, sportowe
nałokietniki do jazdy na rowerze, sportowe nakolanniki do jazdy
na rowerze.
483325
(220) 2018 03 09
FENIX MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) fenix machines
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.02,
26.11.06, 26.11.08, 26.11.10, 04.03.20, 03.07.16, 03.07.24
(510), (511) 7 szlifierki do odlewów, podajniki do szlifierek do odlewów, stoły do szlifierek do odlewów, uchwyty
do mocowania odlewów do szlifierek odlewów.
(210) 483328
(220) 2018 03 09
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) JAK WULKAN, TO TYLKO ENERGII
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(531) 27.05.01, 29.01.14, 04.05.21
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, 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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odoranty 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) 483344
(220) 2018 03 09
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) SZACH I MAT!

(210) 483330
(220) 2018 03 09
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) PRYSZCZ? TO NIC

(531) 04.05.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, 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.

(531) 27.05.01, 29.01.14, 04.05.21, 24.09.03, 24.11.01
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, 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) 483345
(220) 2018 03 09
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) CZAS WYCZYŚCIĆ FEJSA?

(210) 483337
(220) 2018 03 09
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) WĘGIEL DAŁ CYNK, BIERZ W CIEMNO!

(531) 27.05.01, 04.05.21, 29.01.13
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, 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, dez-

(531) 04.05.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, 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,
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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) 483348
(220) 2018 03 09
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ!

(531) 04.05.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, 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) 483349
(220) 2018 03 09
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) GRAJ W ZIELONE,GRAJ!

(531) 29.01.15, 27.05.01, 04.05.21
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, 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) 483351
(220) 2018 03 09
(731) MALITKA KONRAD, Otwock
(540) BIOTANA
(510), (511) 1 suplementy chemiczne wykorzystywane
do produkcji witamin, stabilizatory do witamin, witaminy
do użytku w produkcji farmaceutyków, witaminy do użytku
w produkcji żywności, 5 suplementy żywnościowe, suplementy odżywcze, suplementy diety dla ludzi, suplementy
diety dla zwierząt, preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, preparaty zawierające witaminę k, suplementy diety
składające się z witamin, suplementy do celów medycznych,
dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane w substancje odżywcze, suplementy do celów niemedycznych na bazie
witamin, składników mineralnych, mikroelementów, leki,
produkty farmaceutyczne, produkty do ochrony zdrowia,
preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, suplementy witaminowe, suplementy mineralne, suplementy witaminowo
- mineralne, żywność związana ze specjalną dietą do celów
medycznych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych,
napoje lecznicze, żywność dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczne napoje do celów medycznych, tabletki
wzbogacone w witaminy i minerały, suplementy diety, leki,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego,
dietetyczne dodatki do żywności, ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami
diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami
diety, reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi administracyjne, usługi pośrednictwa przy zakupie i sprzedaży m.in. suplementów olejów, tłuszczy, produktów spożywczych oraz
suplementów odżywczych, pośrednictwo przy nawiązaniu
kontaktów biznesowych, w tym kontakty między osobami fizycznymi, między firmami a osobami fizycznymi oraz między
firmami, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania i kierowania, w tym wsparcie przy i/lub udział w działalności komercyjnej, agencje importowo - eksportowe.
(210) 483355
(220) 2018 03 09
(731) MALITKA KONRAD, Otwock
(540) MICROFERR
(510), (511) 1 suplementy chemiczne wykorzystywane
do produkcji witamin, stabilizatory do witamin, witaminy
do użytku w produkcji farmaceutyków, witaminy do użytku
w produkcji żywności, 5 suplementy żywnościowe, siplementy odżywcze, suplementy diety dla ludzi, suplementy
diety dla zwierząt, preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, preparaty zawierające witaminę k, suplementy diety
składające się z witamin, suplementy do celów medycznych,
suplementy dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane w substancje odżywcze, suplementy do celów niemedycznych
na bazie witamin, składników mineralnych, mikroelementów, leki, produkty farmaceutyczne, produkty do ochrony
zdrowia, preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, suplementy witaminowe, suplementy mineralne, suplementy witaminowo-mineralne, żywność związana ze specjalną dietą
do celów medycznych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, napoje lecznicze, żywność dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczne napoje do celów medycznych, tabletki
wzbogacone w witaminy i minerały, suplementy diety, leki,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego,
dietetyczne dodatki do żwyności, ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami
diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami
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diety, reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi administracyjne, usługi pośrednictwa przy zakupie i sprzedaży m.in. suplementów olejów, tłuszczy, produktów spożywczych oraz
suplementów odżywczych, pośrednictwo przy nawiązaniu
kontaktów biznesowych, w tym kontakty między osobami fizycznymi, między firmami a osobami fizycznymi, oraz
między firmami, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
zarządzania i kierowania, w tym wsparcie przy i/lub udział
w działalności komercyjnej, agencje importowo-eksportowe.
(210) 483419
(220) 2018 03 12
(731) FATYGA MARIOLA BAMARI, Jędrzejów
(540) esc esportcup.pl

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie miejsc wydarzeń sportowych dla osób trzecich,
organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych,
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych, promowanie
zawodów i wydarzeń sportowych, fakturowanie, usługi doradztwa w zakresie public relations, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom- punkty informacji konsumenckiej, pokazy towarów, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi marketingowe,
doradztwo reklamowe i marketingowe, usługi menedżerskie
dla sportowców, usługi agencji modelek i modeli związane
z promocją sprzedaży, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, wyceny
handlowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, rekrutacja personelu, 41 organizowanie
konferencji, organizowanie warsztatów, organizowanie turniejów, organizowanie zawodów.
483449
(220) 2018 03 13
MASTER SKI OVER EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tylicz
(540) MasterSki
(210)
(731)

(531) 06.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 instalacje transportujące- wyciągi narciarskie,
wyciągi narciarskie, wyciągi dla narciarzy, snowboardzistów
i/lub saneczkarzy, w tym wyciągi krzesełkowe, wyciągi talerzykowe, wyciągi orczykowe, wyciągi taśmowe i wyciągi
bezpodporowe, 41 usługi w zakresie udostępniania stoków
narciarskich, usługi w zakresie udostępniania ośrodków
i obiektów sportowych dla osób uprawiających narciarstwo i inne sporty zimowe, usługi w zakresie udostępniania
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ośrodków i obiektów sportowych dla osób uprawiających
kolarstwo górskie, usługi w zakresie udostępniania sprzętu do uprawiania narciarstwa i innych sportów zimowych,
usługi w zakresie udostępniania sprzętu do uprawiania kolarstwa górskiego, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu
do uprawiania narciarstwa i innych sportów zimowych, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu do uprawiania kolarstwa
górskiego, usługi rekreacyjne, usługi w zakresie organizacji
i prowadzenia obozów sportowych i rekreacyjnych, usługi
szkoleniowe dotyczące narciarstwa i innych sportów zimowych, usługi szkoleniowe dotyczące kolarstwa górskiego,
usługi instruktorów narciarstwa i innych sportów zimowych,
usługi instruktorów kolarstwa górskiego, usługi w zakresie organizowania konkursów, zawodów, loterii i pokazów
o charakterze sportowym, edukacyjnym i rozrywkowym,
usługi związane z organizacją i prowadzeniem imprez o charakterze sportowym, edukacyjnym i rozrywkowym, usługi
związane z organizacją czasu wolnego i wypoczynku osób
dorosłych i dzieci, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów, zjazdów, warsztatów, szkoleń i kursów, usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług,
43 usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi hoteli i pensjonatów, usługi w zakresie rezerwacji miejsc
w hotelach i pensjonatach, usługi w zakresie rezerwacji
miejsc w lokalach gastronomicznych, usługi gastronomiczne, usługi restauracji, barów, koktajlbarów, kawiarni, winiarni,
piwiarni, herbaciarni, cukierni, pijalni czekolady, snack-barów,
barów szybkiej obsługi oraz restauracji samoobsługowych,
usługi polegające na przygotowywaniu i serwowaniu posiłków i napojów w lokalach gastronomicznych, usługi polegające na przygotowywaniu posiłków i napojów na zamówienie i ich dostarczaniu do zamawiającego - catering, usługi
w zakresie organizacji wesel, bankietów, koktajli oraz innych
spotkań, zebrań i przyjęć o charakterze okolicznościowym,
towarzyskim i/lub biznesowym, polegające na zaopatrywaniu w żywność i napoje, usługi w zakresie rezerwacji oraz
wynajmowania sal i pomieszczeń na potrzeby wesel, bankietów, koktajli oraz innych spotkań, zebrań i przyjęć o charakterze okolicznościowym, towarzyskim i/lub biznesowym,
usługi w zakresie rezerwacji oraz wynajmowania sal i pomieszczeń na potrzeby konferencji, kongresów, sympozjów,
seminariów, zjazdów, kursów, szkoleń i warsztatów, usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych
wyżej usług.
(210) 483495
(220) 2018 03 14
(731) TRZEPIZUR KLAUDIA, Częstochowa
(540) Clödie

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 wstępnie nagrane płyty, nagrane płyty
DVD, nagrane płyty kompaktowe- płyty CD, płyty nagrane z dźwiękiem, nagrane płyty CD-I, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, nagrania cyfrowe, nagrania muzyczne
w postaci płyt, 41 koncerty muzyczne na żywo, koncerty
muzyczne za pośrednictwem radia, koncerty muzyczne
za pośrednictwem radia, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem
radia, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony internetowej,
udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony
internetowej, udostępnianie muzyki cyfrowej- nie do pobra-
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nia w Internecie, udostępnianie muzyki cyfrowej- nie do ściągnięcia z Internetu, udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej,
nie do pobrania z Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej- nie do pobrania z witryn internetowych mp3, udostępnianie muzyki cyfrowej- nie do pobrania na internetowych
stronach mp3, udostępnianie mużyki cyfrowej- nie do ściągnięcia na witrynach internetowych mp3, występy muzyczne i piosenkarskie, występy muzyczne na żywo, występy
na żywo grup rockowych, dostarczanie rozrywki w postaci
nagranej muzyki, edycja nagrań audio, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, mastering płyt, muzyczne usługi
wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, produkcja nagrań
wzorcowych [master] audio, nagrywanie i produkcja nagrań
dźwiękowych, publikowanie piosenek, publikowanie tekstów muzycznych.
(210) 483510
(220) 2018 03 12
(731) OSSOWSKI MICHAŁ UNIQUE, Kraków
(540) STUDIO UNIQUE
(510), (511) 41 produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne.
(210) 483518
(220) 2018 03 14
(731) STEP IN DWORAK SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) Wax clinic
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(531) 26.01.03, 26.02.01
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, w szczególności przetworzone elastomery w postaci mieszanek polimerowych do stosowania w produkcji towarów komercyjnych i przemysłowych, 7 sprężyny będące częściami maszyn,
amortyzatory do maszyn, 12 amortyzatory elastomerowe
do zderzaków stosowanych w pojazdach szynowych, zderzaki do pojazdów szynowych z amortyzatorami, sprężyny
zawieszenia do pojazdów szynowych, sprężyny amortyzacyjne będące częściami układu zawieszenia pojazdów szynowych, urządzenia do pochłaniania energii uderzeń do lokomotyw, wagonów tramwajowych, wagonów kolejowych,
części wagonów kolejowych, sprzęgów wagonów kolejowych, zderzaków do pojazdów szynowych.
(210) 483521
(220) 2018 03 14
(731) NIEDZIELSKI MARCIN MATEUSZ, Poznań
(540) Iltrans
(510), (511) 39 dostarczanie paczek, dostawa towarów, logistyka transportu, wypożyczanie pojazdów, przewożenie,
przewóz samochodami ciężarowymi, spedycja, transport,
usługi transportu samochodami silnikowymi, wynajem pojazdów ciężarowych, transport samochodowy, transport
drogowy.
483526
(220) 2018 03 15
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TUPOTEK
(510), (511) 30 bloki lodu, jogurt mrożony jako lody spożywcze, lody, kostki lodu, sorbety jako lody, proszek do sporządzania lodów.
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 prowadzenie usług w zakresie: usługi salonów piękności, usługi salonów kosmetycznych, depilacji,
usługi w zakresie pielęgnacji i kosmetyki dłoni i paznokci,
manicure, pedicure, usługi salonów fryzjerskich, doradztwa
zawodowego dotyczącego branży kosmetycznej oraz pielęgnacji dłoni i paznokci, usług w zakresie odnowy biologicznej, usług w zakresie korzystania z sauny i solariów, świadczenie usług w zakresie: depilacji, manicure japońskiego,
w tym poprawiania kondycji płytek paznokci, utwardzania
płytek paznokci, odnowy zniszczonych paznokci dłoni i stóp,
zabiegów na naturalnych płytkach paznokci, w tym masażu
naturalnych płytek paznokci, prowadzenia gabinetów kosmetycznych, prowadzenia gabinetów Spa&Wellness.
(210) 483519
(220) 2018 03 14
(731) AXTONE SPÓŁKA AKCYJNA, Kańczuga
(540)

483527
(220) 2018 03 15
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RAPSODIA
(510), (511) 30 bloki lodu, jogurt mrożony jako lody spożywcze, lody, kostki lodu, sorbety jako lody, proszek do sporządzania lodów.
(210)
(731)

483528
(220) 2018 03 15
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FINEZJA
(510), (511) 30 bloki lodu, jogurt mrożony jako lody spożywcze, lody, kostki lodu, sorbety jako lody, proszek do sporządzania lodów.
(210)
(731)

483532
(220) 2018 03 15
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TERE FERE
(510), (511) 30 bloki lodu, jogurt mrożony jako lody spożywcze, lody, kostki lodu, sorbety jako lody, proszek do sporządzania lodów.
(210)
(731)

(210)
(731)

483536
(220) 2018 03 15
BEL BAZAAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janki
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(540) K H kinihome
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(540) Magic Orchestra

(510), (511) 35 sprzedaż mebli i dodatków online oraz
w sklepie stacjonarnym, sprzedaż: lamp wiszących i stojących, stolików, półek, ramek i obrazków, plakatów, poduszek,
pledów, wazonów i innych artykułów dekoracji wnętrz.
483538
(220) 2018 03 15
CZAJKOWSKI BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) JELLY PENS ORIGINAL
(210)
(731)

(531) 03.05.01, 26.01.06, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 artykuły piśmienne, klipsy do piór i długopisów, materiały do pisania, materiały piśmienne, pióra
i długopisy, przybory szkolne, przyrządy do pisania, wkłady
atramentowe.
483540
(220) 2018 03 15
MERINGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) DISPONICAMED
(510), (511) 10 odzież medyczna, spódniczki jednorazowe,
pelerynki jednorazowe, szlafroki jednorazowe, koszule operacyjne, koszule porodowe, spodenki do kolonoskopii, obłożenia położnicze, obłożenia porodowe, obuwie medyczne,
klapki jednorazowe, 16 śliniaki papierowe, 24 pościel jednorazowa, 25 śliniaki niepapierowe.
(210)
(731)

483541
(220) 2018 03 15
MERINGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) DISPONICA
(510), (511) 10 odzież medyczna, 16 śliniaki papierowe,
24 pościel jednorazowa, 25 śliniaki niepapierowe, bielizna
jednorazowa, odzież jednorazowa, obuwie jednorazowe.
(210)
(731)

(210) 483544
(220) 2018 03 15
(731) LATAŁA MONIKA FIVE TREES, Kraków
(540) 5TECH
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa za pośrednictwem sieci Internet oraz w stacjonarnych punktach sprzedaży w związku z wideodomofonami.
(210)
(731)

483547
(220) 2018 03 15
WAŁDOCH KATARZYNA STAGE PRODUCTION,
Chojnice

(531) 04.03.03, 22.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku, taśmy do rejestracji dźwięku, pliki muzyczne do pobierania, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe [audio-wideo], urządzenia
do odtwarzania dźwięku, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do transmisji dźwięku, 14 akcesoria
do wyrobu biżuterii, amulety [biżuteria], biżuteria do kapeluszy, biżuteria do obuwia, biżuteria i wyroby jubilerskie,
biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria z kości słoniowej,
biżuteria ze szkła sztrasowego, bransoletki [biżuteria],
bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], bransoletki
z tkaniny haftowanej [biżuteria], broszki [biżuteria], druciki
z metali szlachetnych [biżuteria], kamienie jubilerskie, kasetki na biżuterię [szkatułki], kolczyki, koraliki do wyrobu
biżuterii, krucyfiksy jako biżuteria, medaliony [biżuteria],
naszyjniki [biżuteria], nici z metali szlachetnych [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), ozdoby z gagatu, ozdoby
z żółtego bursztynu, paski do zegarków, perły [biżuteria],
perły z ambroidu [prasowana żywica], pierścionki [biżuteria], srebrne nici [biżuteria], szkiełka do zegarków, szpilki
[biżuteria], szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, zapięcia
do biżuterii, zawieszki [biżuteria], zawieszki do breloków
do kluczy, zawieszki do kółek na klucze, zegarki, złote nici
[biżuteria], zwijane etui na biżuterię, 16 nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], przyrządy do pisania, przyrządy
do rysowania, ulotki, 18 plecaki, torby, 21 kubki, naczynia
na napoje, 25 bandany na szyję, chustki [apaszki], czapki [nakrycia głowy], koszulki z krótkim rękawem, kurtki
[odzież], odzież, rękawiczki, 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów,
produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja
widowisk, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi agencji dystrybucji biletów
[rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi orkiestry,
usługi prezenterów muzyki, usługi studia nagrań, usługi
w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu
audio.
(210)
(731)

483548
(220) 2018 03 15
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU, PRODUKCJI
I USŁUG METALZBYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

Nr ZT18/2018
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żą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w związku z nakryciami głowy.
483556
(220) 2018 03 15
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH,
Warszawa
(540) NEOX

(210)
(731)
(531) 26.05.99, 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 śruby metalowe, nakrętki śrub z metalu, nity
metalowe, kołki do ścian, metalowe, gwoździe, plomby,
uszczelki ołowiane, łańcuchy metalowe, ogrodzenia metalowe, drut ze stali, liny stalowe.
483552
(220) 2018 03 15
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH,
Warszawa
(540) AtraX

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 12 drony cywilne, wojskowe, wyposażone w kamerę, aparaty i urządzenia aeronautyczne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną.
483558
(220) 2018 03 15
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH,
Warszawa
(540) NEOX
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 12 drony cywilne, wojskowe, wyposażone w kamerę, aparaty i urządzenia aeronautyczne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną.
483555
(220) 2018 03 15
KAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Radom
(540) CHIARA DESIGN

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 9 futerały na okulary, etui na okulary, 14 artykuły
ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria z tworzyw sztucznych, breloczki do kluczy z imitacji skóry, breloki do kluczy
ze skóry, kasetki skórzane na biżuterię, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, wisiorki, łańcuszki do kluczy,
ozdoby z biżuterii sztucznej, breloczki metalowe do kluczy,
breloczki do kluczy, 18 skóra i imitacje skóry oraz towary ujęte w klasie 18: kufry i torby podróżne, sakiewki, torby i torebki
wszelkiego rodzaju, kuferki, portmonetki, portfele, aktówki,
dyplomatki, teczki, torby na zakupy, torby plażowe i torby
sportowe, plecaki szkolne, etui na klucze wykonane ze skóry,
etui z imitacji skóry, etui, futerały na dokumenty, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 26 klamry do odzieży, klamry do pasków, ozdoby do obuwia, ozdoby do ubrań, odzież [- zapięcia do], paski [- zapięcia do], sprzączki do obuwia, sprzączki
do odzieży, sprzączki do pasków, zawieszki inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, 35 reklama, promocja sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie galanterii skórzanej i galanterii z imitacji skóry,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane ze sprzeda-

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 12 drony cywilne, wojskowe, wyposażone w kamerę, aparaty i urządzenia aeronautyczne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną.
(210) 483561
(220) 2018 03 15
(731) AGRIGES S.R.L., San Salvatore Telesino, IT
(540) MARAL
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy do użyźniania gleby,
nawozy sztuczne stosowane w rolnictwie, płynne substancje użyźniające stosowane w rolnictwie, substytuty obornika
płynnego, mieszanki składników chemicznych i mikro organicznych dla użyźniania nawozów organicznych, nawozy
sztuczne, chemiczne, płynne, mineralne, organiczne i syntetyczne, preparaty z mikroelementów dla roślin, nawozy
do traw i trawników, sole do nawożenia, żużel do nawożenia,
preparaty użyźniające, preparaty użyźniające dla rolnictwa,
preparaty do użyźniania gleby, wieloskładnikowe nawozy
sztuczne, mieszanki produktów chemicznych oraz biologicznych do stosowania jako nawozy w rolnictwie i ogrodnictwie, preparaty użyźniające do traw i trawników, mineralne, wieloskładnikowe, naturalne, organiczne i nieorganiczne
preparaty użyźniające, nalistne nawozy sztuczne.
483563
(220) 2018 03 15
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH,
Warszawa
(540) AtraxS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 drony cywilne, wojskowe, wyposażone w kamerę, aparaty i urządzenia aeronautyczne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną.
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483566
(220) 2018 03 15
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH,
Warszawa
(540) AtraxS

(210)
(731)

Nr ZT18/2018

(210) 483595
(220) 2018 03 15
(731) ANNA MOŚCICKA, Kościelisko
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 drony cywilne, wojskowe, wyposażone w kamerę, aparaty i urządzenia aeronautyczne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną.
483570
(220) 2018 03 15
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH,
Warszawa
(540) AtraxN
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 drony cywilne, wojskowe, wyposażone w kamerę, aparaty i urządzenia aeronautyczne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną.
(210) 483579
(220) 2018 03 15
(731) Maxima Healthcare Ltd, Seaford, GB
(540) Zatrzymaj wirusa opryszczki. Erazaban wnika w skórę
nie pozwalając wirusowi opryszczki zaatakować
zdrowej komórki
(510), (511) 3 preparaty nielecznicze do pielęgnacji,
zwłaszcza ust, preparaty nielecznicze kosmetyczne,
zwłaszcza do ust, preparaty nielecznicze do osuszania
zwłaszcza ust, preparaty nielecznicze do nawilżania,
zwłaszcza ust, preparaty nielecznicze do ochrony przeciwsłonecznej, zwłaszcza ust, 5 preparaty i substancje farmaceutyczne i lecznicze, preparaty lecznicze do pielęgnacji,
zwłaszcza ust, preparaty lecznicze do osuszania zwłaszcza
ust, preparaty lecznicze do nawilżania, zwłaszcza ust, preparaty lecznicze kosmetyczne, zwłaszcza do ust, preparaty lecznicze do ochrony przeciwsłonecznej, zwłaszcza
ust, preparaty do profilaktyki lub/i do leczenia, zwłaszcza opryszczki, przeciwwirusowe preparaty, zwłaszcza
do leczenia opryszczki i pęcherzy opryszczki, 44 usługi
doradcze w odniesieniu do preparatów i/lub problemów
medycznych, opracowywanie raportów medycznych,
poradnictwo medyczne i/lub psychologiczne w odniesieniu do społecznego leczenia schorzeń medycznych,
usługi medyczne dla diagnostyki i/lub leczenia schorzeń
ludzkiego ciała, dostarczanie informacji medycznej, usługi
opieki medycznej świadczone przez lekarzy oraz inny personel specjalistyczny w dziedzinie opieki zdrowotnej.

(531)

02.01.01, 02.01.23, 05.01.01, 14.07.02, 14.07.15, 26.13.25,
03.06.06, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie, transport podróżnych
taksówką, transport drogowy podróżnych, transport drogowy pasażerów, transport lądowy podróżnych, transport
lądowy pasażerów, transport podróżnych samochodem,
transport lądowy osób, pasażerski transport samochodowy,
organizowanie transportu taksówkowego, transport osób
drogą lądową.
483615
(220) 2018 03 16
MINI HEAVY TRANSPORT MINISZEWSKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kaszewy Dworne
(540) MINI HEAVY TRANSPORT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 przewóz towarów, usługi przewozowe towarów, przewóz samochodami ciężarowymi.
483620
(220) 2018 03 16
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) magnetic maltins
(510), (511) 30 słodycze, czekolada.
(210)
(731)

(210)
(731)

483622
(220) 2018 03 16
KELVINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno

Nr ZT18/2018
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(540) KELVINTECH

aluminiowych, usługi cyfrowego drukowania książek, kalendarzy, plakatów, folderów, katalogów, wizytówek i innych dokumentów na zamówienie, introligatorstwo, uszlachetnianie
druku, wyrób i formowanie papieru w postaci arkuszy lub
wstęg, obróbka masy papierniczej w celu otrzymania tektury
litej oraz falistej, obróbka papieru, obróbka papierowych modeli, makiet lub szablonów, usługi poligraficzne.

(531)

(210) 483660
(220) 2018 03 16
(731) TOKARSKI ROBERT ROBEX , Orzechówek
(540) NOWA ZIEMIA
(510), (511) 29 jaja ptasie i produkty z jaj, nabiał i substytuty
nabiału, oleje i tłuszcze, przetworzone owoce, warzywa
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), kostki
bulionowe, kostki do zup, mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, mieszanki do zup, przetwory do zup jarzynowych, zupy, zupy (składniki do sporządzania -), zupy błyskawiczne, zupy w proszku, zupy w puszkach, zupy
z makaronem, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe
i warzywne, algi do żywności dla ludzi, aloes spożywczy, bakłażany przetworzone, batoniki na bazie owoców i orzechów, batony spożywcze na bazie soi, borówki, przetworzone, brokuły, burgery warzywne, burgery sojowe, bób, cebula
konserwowana, cebulki koktajlowe, chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, cebulki marynowane, danie gotowe, w skład
którego wchodzi przede wszystkim pasta sojowa i tofu [doenjang-jjigae], danie gotowe, składające się głównie z pasty
sojowej i tofu w gęstym sosie [cheonggukjang-jjigae], dal
(indyjskie danie z roślin strączkowych), daktyle, przetworzone, daktyle, czosnek (konserwowy -), czipsy z manioku, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, czerwona słodka papryka,
przetworzona, czereśnie, przetworzone, czarne porzeczki,
przetworzone, cytryny, przetworzone, ciecierzyca, przetworzona, chop suey, chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek,
chipsy ziemniaczane w formie paluszków, chipsy ziemniaczane, chipsy z juki, chipsy owocowe, chipsy sojowe, chipsy
warzywne, chipsy z jarmużu, desery owocowe, dip fasolowy,
dipy, dyniowate [rośliny, konserwowane], ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty z pomidorów, ekstrakty warzywne do gotowania [soki], ekstrakty z warzyw do konsumpcji,
falafel, fasola, fasola pieczona w sosie pomidorowym, fasola
przyrządzona w sosie sojowym [kongjaban], fasola w puszkach, fasolka konserwowa, fasola z chili, fermentowana soja
[natto], fermentowane tofu, frytki ziemniaczane, galaretki
owocowe, głęboko mrożone dania warzywne, gnocchi
na bazie ziemniaków, gotowane na parze kotleciki z rozdrobnionej ryby i jamsów [hampen], gotowane owoce, gotowane
orzechy, gotowane ziemniaki, gotowe dania warzywne, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa,
groch dzielony, groch łuskany, gotowe produkty z warzyw,
groszek konserwowy, groszek, przetworzony, grzyby gotowe
do spożycia, grzyby konserwowane, ignam, jabłka duszone,
jadalne kwiaty, przetworzone, jadalne nasiona słonecznika,
jadalne suszone kwiaty, kłącza przetworzone, kotlety z tofu,
kotlety sojowe, korniszony, korzenie przetworzone, konserwy, marynaty, konserwowany korzeń dzwonka [doraji], konserwowane warzywa, kompozycje owoców przetworzonych, kokos przetworzony, kiełbaski wegetariańskie, kasztany
jadalne smażone z cukrem, kapusta, przetworzona, karczochy konserwowe, kapusta kwaszona, kandyzowane przekąski owocowe, jadalne wiórki suszonych brązowych wodorostów [tororo-kombu], jagody, konserwowane, jądra
orzechów włoskich, miąższ owoców, mieszanki warzywne,
mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców
i orzechów przetworzonych, mieszanki owoców suszonych,
marynowane papryczki jalapeno, mielone orzechy, maryno-

01.03.02, 01.03.12, 15.03.09, 01.15.17, 26.05.04, 26.05.13,
26.05.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa za pośrednictwem sieci Internet w związku z systemami HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) i systemami chłodniczymi,
częściami, urządzeniami i akcesoriami do tych systemów,
w szczególności: siłownikami, sterownikami, czujnikami,
zaworami, regulatorami, termostatami, sygnalizatorami, armaturą grzejnikową, instalacjami grzewczymi, instalacjami
wodnymi, detektorami, przetwornikami, presostatami, ciepłomierzami, cewkami do zaworów elektromagnetycznych,
kryzami pomiarowymi, klimatyzatorami, nagrzewnicami,
osuszaczami powietrza, wentylatorami, wymiennikami ciepła, grzałkami, palnikami, kotłami wodnymi, kurtynami powietrznymi, rooftopami, filtrami, rurami, mufami, elementami
łączącymi, przepustnicami, spoiwami, czyścikami, otulinami,
matami izolacyjnymi, kolanami, obejmami, pompami obiegowymi, urządzeniami regulacyjno-pomiarowymi.
(210) 483637
(220) 2018 03 16
(731) SOBOTA MARCIN P.P.H.U. SOLO, Stalowa Wola
(540) SOLO GRUPA

(531) 21.03.01, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 drzwi metalowe, okna metalowe, 19 drzwi
niemetalowe, okna niemetalowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi handlu elektronicznego, usługi
sprzedaży wysyłkowej w związku z następującymi towarami:
drzwi, okna, akcesoria i osprzęt metalowy do drzwi i okien,
bramy garażowe, bramy ogrodzeniowe, ogrodzenia, automatyka do bram i ogrodzeń, parapety, rolety.
483654
(220) 2018 03 16
DRUKARNIA EMBE PRESS S.BEZDEK, M. MAMCZARZ
SPÓŁKA JAWNA, Lublin
(540) MB PRESS DRUKARNIA EMBEPRESS
(210)
(731)

(531) 29.01.04, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 40 usługi drukowania, drukowanie offsetowe,
drukowanie fleksograficzne, drukowanie cyfrowe, druk sitowy, drukowanie litograficzne, druk typograficzny, usługi
w zakresie drukowania materiałów papierniczych, druk etykiet i opakowań stosowanych na papierach, foliach samoprzylepnych, termokurczliwych (shrink sleeves), BOPP, PET,
metalizowanych i transparentnych, usługi zadrukowywania
laminatów, usługi produkcji wieczek barierowych PET oraz
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wana rzodkiewka, marynowana ostra papryka, marchewki,
mango, przetworzone, mandarynki [konserwowe], kukurydza słodka [konserwowana], kukurydza cukrowa, przetworzona, krążki z cebuli, krokiety, krojone warzywa, krojone
owoce, krakersy głogowe, oliwki, gotowane, odsmażana fasola, obrana marchew, nasączone rodzynki, nasiona, przetworzone, nasiona jadalne, mrożone pędy bambusa, mrożone pakowane przystawki składające się głównie z owoców
morza, nadzienia na bazie owoców do ciast typu cobbler,
nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, mrożone
owoce, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, migdały, przetworzone, oliwki [przetworzone], oliwki
konserwowane, oliwki nadziewane, oliwki, suszone, opiekane płaty alg (yaki-nori), opiekane wodorosty, orzechy jadalne,
owoce glazurowane, owoce aromatyzowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce konserwowane w słoikach, owoce w puszkach, papryka, przetworzona, pasta czosnkowa, pasta z anchois, pasta z karczochów,
pasty do smarowania składające się z orzechów laskowych,
pasty z trufli, pasztet warzywny, pektyna do celów kulinarnych, pieczone kasztany, pierożki na bazie ziemniaków, pigwy, przetworzone, pikantne pikle, pikle, pikle mieszane,
placki smażone, placki ziemniaczane, pokrojone owoce, pokrojone sałatki warzywne, pomarańcze, przetworzone, płatki
jabłkowe, płatki kokosowe, pomidory konserwowane, pomidory, przetworzone, potrawy gotowe składające się głównie
z warzyw, produkty z suszonych owoców, proszki warzywne,
przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski na bazie
kokosu, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie orzechów,
przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie
tofu, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie warzyw
strączkowych, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski z jadalnych wodorostów, przekąski ziemniaczane, przetworzona
kapusta brukselska, przetworzona spirulina, przetworzona
trawa cytrynowa, przetworzone awokado, przetworzone
brzoskwinie, przetworzone buraki, przetworzone cebule,
przetworzone jabłka, przetworzone karczochy, przetworzone kiełki fasoli, przetworzone kwiaty jadalne w formie kandyzowanej, przetworzone liście winogron, przetworzone morele, przetworzone maczużniki jadalne, przetworzone oliwki
konserwowe, przetworzone nasiona dyni, przetworzone
ziarna arbuza, przetworzone wodorosty spożywcze, przetworzone słodkie ziemniaki, przetworzone purée z oliwek,
przetworzone owoce liczi, przetworzone szalotki [wykorzystywane jako warzywo, a nie jako przyprawa], przetworzony
kaktus do spożycia, przyprawione wodorosty jadalne [jaban-gim], przystawki na bazie warzyw, purée z grzybów, purée
z oliwek, purée z warzyw, purée ziemniaczane, purée ziemniaczane w proszku, pyłki kwiatowe jako żywność, pyłki sosny przygotowane do użytku spożywczego, rabarbar w syropie, rodzynki, rosti [placki ziemniaczane z grubo startych
ziemniaków], rośliny strączkowe przetworzone, sałatka cezar,
sałatka ziemniaczana, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sałatki z roślin strączkowych, serce palmy, przetworzone, sfermentowane owoce, skórki owocowe, smażone plantany, smażone ziemniaki (placki ziemniaczane),
soczewica konserwowana, soczewica suszona, soja [przetworzona], soja konserwowana spożywcza, soja, przetworzona, sok cytrynowy do celów kulinarnych, sok pomidorowy do gotowania, sok z trufli, słodkie nadzienia z owoców,
śliwki suszone, śliwki konserwowe, soki owocowe do gotowania, soki roślinne do gotowania, substytuty mięsa na bazie
warzyw, suszona fasola, suszona papaja, suszona rzepa, suszona soja, suszona żurawina, suszone daktyle, suszone figi,
suszone grzyby jadalne, suszone grzyby shiitake, suszone jadalne algi, suszone jadalne pąki liliowca, suszone jadalne
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uszaki gęstowłose, suszone jadalne wodorosty, suszone liczi,
suszone longan, suszone mango, suszone owoce, sułtanki,
suszone pędy bambusa, suszone persymony [got-gam], suszone truskawki, suszone wodorosty spożywcze [hoshi-wakame], suszony ananas, suszony durian, suszony jadalne trzęsaki morszczynowate, szparagi, przetworzone, szpinak
[przetworzony], szpinak konserwowy, szpinak, gotowany,
szpinak, mrożony, tofu, trufle konserwowane, tofu w postaci
niestężonej [tofu nao], truskawki konserwowane, tzatziki, warzywa fermentowane, warzywa gotowane, warzywa grillowane, warzywa konserwowane, warzywa konserwowane
[w oleju], warzywa liofilizowane, warzywa marynowane, warzywa marynowane w sosie sojowym, warzywa mrożone,
warzywa przetworzone, warzywa solone, warzywa obrane
ze skórki, warzywa suszone, warzywa w plasterkach, konserwowe, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, wiórki kokosowe, wiśnie koktajlowe, wodorosty jadalne, wodorosty
konserwowe, wysuszone płatki wodorostów jadalnych
do posypywania ryżu w gorącej wodzie [ochazuke-nori], zagęszczone sosy pomidorowe, zakonserwowane i spłaszczone pomarańcze, zapiekanka z bakłażanów, zapiekanki
[żywność], zielony rozpołowiony groszek, ziemniaki, konserwowane, ziemniaki, przetworzone, zupa gumbo, pasty
rybne i z owoców morza, agar-agar do celów kulinarnych,
anchois, nieżywe, ciasto z krabem, dorady [czerwone lucjany, nieżywe], dorsze [nieżywe], ekstrakty z owoców morza,
ekstrakty z ryb, filety anchois, filety rybne, filety z wędzonego śledzia, galaretki rybne, galaretki z owoców morza, gotowane na parze lub opiekane kotleciki z pasty rybnej [kamaboko], gotowane owoce morza, gotowane ryby, gotowe
dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw,
gotowanych jajek i bulionu (oden), gotowe posiłki składające
się głównie z owoców morza, gotowe posiłki składające się
głównie z ryb, gładzica, nieżywa, homary, nieżywe, ikra jeżowca sfermentowana w soli, ikra rybia do celów spożywczych, ikra rybia przetworzona, ikra z pstrąga morskiego
do celów spożywczych, ikra z łososia morskiego do celów
spożywczych, jaja ślimacze jadalne, jeżowce [nieżywe], karasie pospolite, nieżywe, karp [nieżywy], kawior, kałamarnica
[przetworzona], kiełbaski rybne, klipfisz [solony i suszony
dorsz], konserwowane produkty rybne w słoikach, konserwowane ryby, konserwowe owoce morza, konserwy rybne,
kotlety rybne, krab, krab marynowany w sosie sojowym
[ganjang-gejang], kraby [nieżywe], krakersy rybne, krewetki
[nieżywe], krewetki obrane, krewetki różowe [nieżywe], krewetki w cieście kokosowym, krokiety rybne, krokiety z łososia, langusty, langusty, nieżywe, małże (mięczaki) nieżywe,
małże [nieżywe], małże arkowate [nieżywe], małże jadalne
o krótkim syfonie [nieżywe], mieczniki, nieżywe, mrożone
gotowane ryby, mrożone małże, mrożone owoce morza,
mrożone posiłki składające się głównie z ryb, mrożone produkty rybne, mączka krewetkowa, mączka rybna, nieżywe
małże, nieżywe mięczaki, okonie morskie [nieżywe], okonie,
nieżywe, omułki jadalne [nieżywe], opiekane kotleciki z pasty
rybnej w kształcie rurek [chikuwa], ostrygi [nieżywe, spożywcze], ostrygi, nieżywe, owoce morza konserwowane, ośmiornice [nieżywe], łosoś, nieżywy, owoce morza [nieżywe], owoce morza ugotowane w sosie sojowym [tsukudani], paluszki
rybne, pasta krewetkowa, pasta rybna, pasta z ikry kraba,
pasta z owoców morza, poczwarki jedwabnika do spożycia
przez ludzi, posiłki chłodzone przygotowane z ryb, posiłki
gotowane składające się głównie z ryb, potrawy rybne, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty z owoców morza, produkty z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi,
przeciery rybne, przetworzone owoce morza, przygotowane ślimaki, przystawki gotowe do spożycia, składające się
przede wszystkim z owoców morza, przystawki mrożone
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składające się głównie z owoców morza, pstragi, nieżywe,
pulpety rybne, pęcherze pławne, płatki suszonej ryby [kezuri-bushi], płatki tuńczyka bonito gotowane, wędzone i następnie suszone [katsuo-bushi], płaty suszonych alg nori (hoshi-nori), quenelle [pulpety rybne], raki, nieżywe, ryba
ugotowana i suszona, ryba z frytkami, ryby, ryby aju [nieżywe], ryby marynowane, ryby mrożone, ryby prażmowate,
nieżywe, ryby przetworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby
w oliwie z oliwek, ryby wędzone, sardynki, nieżywe, sashimi,
sałatka z ikrą ryb cefalowatych, skorupiaki, nieżywe, solone
i fermentowane owoce morza [jeotgal], śledzie, nieżywe, ślimaki, ślimaki do spożycia przez ludzi, ślimaki gotowane, ślimaki konserwowe, solone meduzy, steki z ryb, strzykwy nieżywe, surimi, suszona ikra śledzia, suszone duże krewetki,
suszone kalmary, suszone mięso małży, suszone mięso
okładniczek, suszone mięso rybie, suszone mięso trąbika, suszone owoce morza, sztuczna ikra rybia, tołpygi białe, nieżywe, tuńczyk [konserwowany], tuńczyk [nieżywy], tuńczyk
w oleju, uchowce [nieżywe], wędzony łosoś, węgorze, nieżywe, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie
z owoców morza, żywność chłodzona składająca się głównie
z ryb, żółwie o miękkich skorupach [nieżywe], żywność przygotowywana z ryb, jadalne owady, nieżywe, przetworzone
poczwarki pszczół do spożycia przez ludzi, escamoles [jadalne larwy mrówek, przygotowane], koncentrat masła, masła
solone, masło do użytku w gotowaniu, masło kakaowe, masło klarowane, masło kokosowe [olej kokosowy], masło miodowe, masło z nasion, mieszanka olejów [do celów spożywczych], olej arachidowy [do celów spożywczych], olej canola,
olej chili, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych],
olej kostny, jadalny, olej maślany, olej palmowy jadalny, olej
rzepakowy jadalny, olej sojowy, olej sojowy do gotowania,
olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy, olej wielorybi do spożycia, olej z oliwek jadalny, łój
spożywczy, olej z orzecha palmowego do żywności, olej
z orzechów, olej z otrąb ryżowych do celów spożywczych,
olej z pachnotki do celów kulinarnych, olej z pestek dyni
do celów spożywczych, olej z pestek kamelii do jedzenia, olej
z pestek winogron, olej z siemienia lnianego [jadalny], olej
z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje do gotowania, oleje jadalne do polewania artykułów spożywczych, oleje jadalne do użytku w gotowaniu artykułów spożywczych,
oleje jadalne z ryb [inne niż tran], oleje roślinne do celów
spożywczych, oleje smakowe, oleje spożywcze, oleje utwardzane [uwodorniony olej do celów spożywczych], oleje
utwardzone do celów spożywczych, oleje uwodornione
do celów spożywczych, oleje z przyprawami, oleje zwierzęce
do celów spożywczych, oliwa z oliwek, oliwa z oliwek
z pierwszego tłoczenia, oliwy na bazie trufli, organiczny olej
kokosowy do celów kulinarnych, pasty do kromek zawierające tłuszcz, smalec, spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej
kukurydziany, spożywczy olej sezamowy, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcz piekarski, tłuszcz wielorybi
do żywności, tłuszcze do gotowania, tłuszcze jadalne, tłuszcze kukurydziane, tłuszcze roślinne do celów spożywczych,
tłuszcze roślinne do gotowania, wyroby z masła, zmieszane
oleje roślinne do celów kulinarnych, jogurt z mleka koziego,
jogurty kremowe, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, jogurty o smaku owocowym, jogurty smakowe, jogurty pitne,
kefir [napój mleczny], koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, jogurt, jogurt sojowy, dipy na bazie produktów mlecznych, dipy serowe, enzymy mlekowe do celów
spożywczych, fondue serowe, produkty serowarskie, biały
miękki ser twarogowy, biały ser, biały ser z chudego mleka
[quark], bita śmietana, bita śmietana do dekoracji na bazie
produktów mlecznych, chili con queso, desery na bazie
sztucznego mleka, desery wykonane z produktów mlecz-
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nych, krem na bazie masła, kumys [napój mleczny], kwaśna
śmietana, liofilizowane tofu w kawałkach [kohri-dofu], margaryna, masło, masło czosnkowe, masło ghee, masło mieszane, masło z ziołami, maślanka, mieszanki serowe, miękkie
dojrzałe sery, mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe,
mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych,
mleko kokosowe do stosowania jako napój, mleko kokosowe
w proszku, mleko kozie, mleko migdałowe, mleko krowie,
mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko o różnych
smakach, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje
na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie mleka, napoje mleczne zawierające owoce, napoje mleczne aromatyzowane, mleko zagęszczone, mleko
z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, mleko z nasion
konopi jako substytut mleka, mleko z bakteriami lactobacillus acidophilus, mleko w proszku o różnych smakach,
do przyrządzania napojów, mleko w proszku do celów spożywczych, mleko w proszku, mleko sojowe, mleko sojowe
w proszku, mleko skondensowane, mleko sfermentowane,
mleko ryżowe do celów kulinarnych, mleko ryżowe, mleko
owsiane, mleko owcze, mleko organiczne, mleko odtłuszczone, napoje na bazie mleka o smaku czekolady, napoje na bazie mleka orzechowego, napoje na bazie mleka zawierające
kawę, napoje na bazie mleka zawierające sok owocowy, napoje na bazie soi stosowane jako substytuty mleka, napoje
przyrządzone z mleka lub zawierające mleko, napoje z jogurtu, napoje z produktów mlecznych, napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego, paluszki serowe, paluszki z mozzarelli, pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawartością
tłuszczu, pasty mleczne do smarowania, podpuszczka, preparaty do sporządzania jogurtu, przetwory twarożkowe,
przetworzony ser, puddingi na bazie mleka, riażenka [prażone zsiadłe mleko], salceson, schłodzone desery mleczne, ser
cheddar, ser francuski cancoillotte, ser mieszany, ser miękki,
ser o niskiej zawartości tłuszczu, ser owczy, ser pleśniowy, ser
twardy, ser twarogowy, ser typu twarogowego, ser w proszku, ser wędzony, ser z mleka koziego, ser z przyprawami, ser
z ziołami, ser śmietankowy, serek mascarpone, serwatka, sery
dojrzewające, sery topione, sery świeże niedojrzewające,
skyr, smażone kawałki tofu [abura-age], smażone placuszki
twarogowe, śmietana [produkty mleczarskie], śmietana kremówka do ubijania, śmietana na bazie warzyw, śmietana tłusta, śmietana w proszku [produkty mleczne], starty ser, substytuty kwaśnej śmietany, substytuty margaryny, substytuty
masła, substytuty mleka, substytuty serów, suszona serwatka, sztuczna śmietana [substytuty produktów mlecznych],
tempeh, twaróg, white pudding [rodzaj kaszanki bez krwi],
woda kokosowa [napój], zabielacz do kawy, zabielacze
do kawy zawierające przede wszystkim produkty mleczne,
zabielacze do napojów, zabielacze mleczne do napojów, zabielacze niezawierające produktów mlecznych, zsiadłe mleko, śmietanka do kawy w proszku, jaja przepiórcze, jaja przepiórcze w puszce, jaja przetworzone, jaja w proszku, jaja
w stanie płynnym, jajka solone, omlety, stuletnie jaja, substytuty jaj, żółtka jajek, białka jajek, białko do celów kulinarnych,
frittaty, gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, jaja, jaja
kacze, jaja kurze, jaja marynowane, jaja mrożone, jaja
po szkocku, 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 drożdze, ananasy w cieście, bagietki z nadzieniem, banany w cieście, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze),
batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków,
batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, batony
gotowe do spożycia na bazie czekolady, bibimbap [ryż z wa-
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rzywami i wołowiną], brioszki (drożdżowe bułeczki), bułeczki
gotowane na parze nadziewane mięsem mielonym (niku-manjuh), burrito, bułeczki z dżemem fasolowym, bułki nadziewane, calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], chalupa
[meksykańskie placuszki], cheeseburgery, chimichanga [rodzaj burrito], chipsy [produkty zbożowe], chipsy kukurydziane, chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, chipsy kukurydziane o smaku warzyw, chipsy taco, chipsy tortilla, chińskie
pierożki gotowane na parze (shumai), chińskie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), dania liofilizowane, których
głównym składnikiem jest ryż, dania na bazie ryżu, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, czipsy wonton, czipsy na bazie zbóż, ciasto z przyprawionymi
owocami, ciasto na bazie jaj, ciasto kruche z szynką, ciastka
z prosa, ciastka owsiane, ciasteczka ryżowe, ciasteczka cebulowe, ciasta zawierające mięso, ciasta mrożone nadziewane
mięsem i warzywami, ciasta [słodkie lub słone], chrupki zbożowe, chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki serowe
[przekąski], chrupki ryżowe, chrupki ryżowe w kształcie kulek
(arare), chrupki kukurydziane, chrupki kukurydziane o smaku
sera, kanapki, jiaozi (pierogi nadziewane), hamburgery w bułkach, hot dogi (gotowe), hamburgery gotowane i w bułkach,
gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem
mięsa, ryby lub warzyw, gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu,
gotowe posiłki w formie pizzy, gotowe pizze, gotowe
do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, gotowa solona żywność przyrządzona
z mąki ziemniaczanej, gotowe dania z ryżu, gimbap [koreańskie danie z ryżu], galareta gryczana (memilmuk), empanada
(nadziewany pieróg), dmuchane kuleczki serowe [przekąski
kukurydziane], krokiety po chińsku, krakersy ryżowe, krakersy
z preparatów zbożowych, krakersy o smaku ziołowym, krakersy o smaku warzyw, krakersy o smaku sera, krakersy
o smaku przypraw, krakersy o smaku mięsnym, krakersy nadziewane serem, koreczki, kanapeczki, krakersy krewetkowe,
klejące się ciasteczka ryżowe (chapsalttock), kleiste kuleczki
ryżowe, kandyzowany popcorn, kanapki zawierające sałatę,
kanapki z rybą, kanapki z filetem z ryby, kanapki tostowe
opiekane, owoce pod kruszonką, opiekane ziarna kukurydzy,
okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], naleśniki [cienkie], naleśniki, naleśnik z zieloną cebulą [pajeon], nachos,
mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, mrożone posiłki składające się głównie z ryżu, mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, makaron z serem, makarony
zawierające nadzienia, lasagne, kukurydza smażona, kukurydza prażona w kuchence mikrofalowej, kukurydza prażona
pokryta karmelem, kukurydza prażona [popcorn], kukurydza
palona, krótko smażony makaron z warzywami [japchae],
przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie tortilli, przekąski
na bazie ryżu, precelki, potrawy z makaronu, popcorn smakowy, placki z fasoli mung [bindaetteok], placki, pizze mrożone, pizze schłodzone, pizze konserwowane, pizze [gotowe],
pierożki z krewetkami, pizza, pierożki ravioli, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), quiche, quesadilla [tortilla
z masy kukurydzianej z serem], puszkowana żywność zawierająca makaron, przetworzona kukurydza do prażenia, przekąski zbożowe o smaku sera, przekąski z kukurydzy w formie
ciasta francuskiego, przekąski z kukurydzy, przekąski z ekstrudowanej pszenicy, przekąski wykonane ze sproszkowanych
sucharów, przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, przekąski
wykonane z pszenicy, przekąski wykonane z mąki zbożowej,
przekąski wykonane z mąki sojowej, przekąski wykonane
z mąki ryżowej, przekąski wykonane z mąki razowej, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, przekąski składające się
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z produktów zbożowych, przekąski wykonane z kukurydzy,
przekąski sezamowe, przekąski składające się głównie z chleba, przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren
zbóż, świeże placki [ciasta], świeża pizza, słodki ryż z orzechami i owocami głożyny [yaksik], sushi, surowe pizze, suche
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się
z makaronów, spody z ciasta do pizzy, spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, spaghetti i klopsy, solone wyroby
piekarnicze, senbei [ciastka ryżowe], smażone ciastka ryżowe
[topokki], sałatka ryżowa, samosy, sajgonki, ryżowe pierożki,
ryż smażony po chińsku, ryż kleisty zawijany w liście bambusa [zongzi], ryba w cieście, ravioli [gotowe], risotto, zawijana
kanapka typu wrap, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw,
wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, warzywa w cieście, wafle ryżowe, tortille, tosty francuskie, tabule [sałatka
z kuskus], batony zbożowe i energetyczne, chleb, cukierki,
batony i guma do żucia, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty
i ciasteczka, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę
[jako podstawowy składnik], babki panettone, babki pandoro, batoniki nugatowe w polewie czekoladowej, batoniki
ze słodkiej pasty z fasoli w postaci galaretki [yohkan], bezy,
budynie deserowe w proszku, bułeczki z dżemem, budyń
ryżowy, bułeczki z owocami, bułki z cynamonem, chałwa,
ciastka serowe, ciastka z prosa wiązanego cukrem lub z ryżu
prażonego (okoshi), ciasto na biszkopty, cienkie kruche placki
z przyprawami [poppadom], cienkie płaty czekoladowe zawierające mielone ziarna kawy, croissant [rogaliki z ciasta
francuskiego], crème caramel [karmelowy deser], czekolada,
czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, czekolada
na polewy lub posypki, czekolada nielecznicza, czekolada
z alkoholem, czekolada z bąbelkami, czekolada z japońskim
chrzanem, czekoladki, czekoladki z likierem, czekoladowe
dodatki smakowe, czekoladowe fondue, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, dekoracje z czekolady do wyrobów
cukierniczych, dekoracje z czekolady na choinki, desery czekoladowe, desery z muesli, drobiny kajmakowe, gofry, gofry
czekoladowe, gotowe desery [na bazie czekolady], gotowe
desery [wyroby cukiernicze], gotowe do spożycia puddingi,
imitacje kremu budyniowego, mrożone wyroby cukiernicze
zawierające lody, mrożone wyroby cukiernicze na patyku,
mrożone torty jogurtowe, mleczne wyroby cukiernicze, mrożone mleczne wyroby cukiernicze, miękkie zwijane ciastka
z ubitego ryżu [gyuhi], migdały w polewie czekoladowej,
mieszanki kheer (pudding ryżowy), marcepan, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, krakersy, krakersy o smaku owocowym, krakersy z mąki grahama, kremy budyniowe custard
[pieczone desery], jabłka w cieście, jadalny papier ryżowy,
japońskie biszkopty (kasutera), orzeszki ziemne zatopione
w karmelowym batoniku, orzechy w czekoladzie, orzechy
macadamia w polewie czekoladowej, nugat, nielecznicze
wyroby cukiernicze zawierające mleko, nielecznicze wyroby
cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze wyroby cukiernicze z nadzieniem z toffi, nielecznicze wyroby cukiernicze, nielecznicze draże, musy deserowe, musy czekoladowe,
pływające wyspy [deser], puddingi, praliny z waflem, posypka czekoladowa, polewy piankowe, polewa lub posypka czekoladowa, pasty na bazie czekolady, pasty czekoladowe
do chleba, papier jadalny, ozdoby choinkowe [jadalne], trufle
[wyroby cukiernicze], torty pawłowej z orzechami laskowymi, tiramisu, tabletki [wyroby cukiernicze], słone herbatniki,
słone krakersy, słodycze z żeńszeniem, słodkie bułki, słodycze
gotowane, suflety deserowe, substytuty czekolady, sopapilla
[smażony chleb], substytut marcepanu, solone wafelki, sopaipillas [smażone ciastka], ryż na mleku, puddingi z ryżu
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i ośmiu rodzajów suszonych owoców, ziołowo-miodowe pastylki do ssania [wyrób cukierniczy], ziarna kawy powlekane
cukrem, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze zawierające
dżem, wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, wyroby
czekoladowe do dekoracji ciast, wyroby cukiernicze płynne,
wyroby cukiernicze na bazie pomarańczy, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, wyroby cukiernicze
o smaku miętowym (nielecznicze -), wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze mrożone, wata cukrowa, turecki przysmak w polewie czekoladowej, żywność
na bazie kakao, żywność zawierająca kakao [jako główny
składnik], 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, grzyby, rośliny, grzybnie do celów rolniczych, kukurydza, produkty rolne (nieprzetworzone), słód i zboża nieprzetworzone, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, aloes
zwyczajny, świeży, do spożycia, girlandy z kwiatów naturalnych, kocimiętka, liście z kolb kukurydzy, suszone, do dekoracji, materiał pochodny otrzymywany ze świeżych szparagów,
mięta polej [rośliny], naturalne jadalne rośliny [nieprzetworzone], nieprzetworzone uprawne rośliny cukrowe, szparagi,
świeży szczypiorek, świeże łodygi czosnku, świeże jadalne
kaktusy, trzcina cukrowa, rośliny świeże, rośliny strączkowe,
rośliny pnące, żeń-szeń świeży, zioła, suszone, do ozdabiania,
jadalne owady, żywe, jadalne zwierzęta wodne [żywe], ikra
rybia, kraby [żywe], łosoś, żywy, ośmiornice żywe, owoce
morza (żywe), ostrygi żywe, okonie żywe, motyle, żywe, małże żywe, langusty [żywe], langustynki żywe, ślimaki [żywe],
śledzie, żywe, węgorze żywe, tuńczyk, żywy, strzykwy żywe,
sardynki, żywe.
(210) 483667
(220) 2018 03 18
(731) LEBIODA PATRYCJA, Poznań
(540) KIDodo

(531) 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 8 łyżki, łyżeczki dla dzieci, widelce, widelce dla
dzieci, noże, noże dla dzieci, nożyczki dla dzieci, biodegradowalne sztućce, cążki, pęsety, nożyczki, nożyczki do paznokci,
łyżeczki do herbaty, 10 smoczki do karmienia dziecka, pokrowce na butelki dla dziecka, dmuchane materace dla dzieci, dmuchane poduszki dla dzieci, butelki dla dzieci, smoczki
dla dzieci, smoczki do butelek dla dzieci, gryzaki dla dzieci,
butelki do przechowywania mleka matki, laktatory, wkładki
laktacyjne, klipsy do smoczków, gryzaki z grzechotką, 21 miski, miseczki dla dzieci, talerze, talerzyki dla dzieci, kubki,
kubeczki dla dzieci, kubki niekapki, kubki podróżne, podkładki na stół, kubki termiczne, termosy, pojemniki termiczne na żywność, wanienki dla dzieci, stojaki do wanienek dla
dzieci, nocniki dla dzieci, kubki do karmienia, kubki treningowe dla dzieci, pojemniki do użytku domowego, przyrządy
do pieczenia, przyrządy do gotowania, aluminiowe butelki
na wodę, aluminiowe foremki, gąbki do kąpieli, biodegradowalne miski, biodegradowalne kubki, biodegradowalne
talerze, butelki, stojaki na butelki, szczotki do czyszczenia butelek, skarbonki, szczotki do włosów, grzebienie do włosów,
garnki, deski do krojenia, pojemniki na pieluchy, pokrywki
do naczyń, stojaki na naczynia, słomki do picia, pojemniki
na śmieci, szczoteczki do mycia zębów, elektryczne szczoteczki do mycia zębów, pojemniki na lunch, tace, sitka, szpatułki kosmetyczne, stojaki na szczoteczkę do zębów, przybory gospodarstwa domowego.
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483672
(220) 2018 03 19
KOPACZ MAGDALENA CENTRUM JĘZYKOWE KONIK,
Głogów
(540) KONIK CENTRUM JĘZYKOWE
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.03.01, 03.03.17, 03.03.24
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą,
administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą,
adresowanie kopert, agencje pośrednictwa pracy, agencje
zatrudnienia, agencje zatrudnienia tymczasowego, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
aktualizacja informacji dotyczących działalności gospodarczej w komputerowej bazie danych, aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza cen,
analiza danych biznesowych, analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, analiza odbioru reklamy, analiza
pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych
wymagań względem tego pracownika, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, analiza trendów biznesowych,
analiza trendów marketingowych, analiza w zakresie marketingu, analizowanie reakcji konsumentów, analizy badań rynkowych, analizy biznesowe rynków, analizy danych badań
rynkowych, analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, analizy odbioru reklamy, analizy w zakresie marketingu, analizy w zakresie reklamy, archiwizacja dokumentów lub taśm magnetycznych [usługi biurowe], badania
dotyczące działalności gospodarczej, badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, badania informacji dotyczących działalności gospodarczej, badania konsumenckie, badania w zakresie public relations, badania
w zakresie reklamy, biura pośrednictwa pracy, dobór personelu [dla osób trzecich], dokonywanie uzgodnień w zakresie
reklam), doradztwa w odniesieniu do rekrutacji personelu,
doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo
i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w dziedzinie public relations,
doradztwo w sprawach zarządzania personelem, doradztwo
w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie public
relations, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące
rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo w zakresie zatrudnienia, doradztwo w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, doradztwo
zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodarczej,
dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie
informacji marketingowej, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie informacji na temat zatrudnienia za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, dostarczanie informacji na temat
rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
dostarczanie informacji o zatrudnieniu, dostarczanie infor-
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macji w zakresie rekrutacji pracowników, dystrybucja broszur
reklamowych, dostarczanie informacji w zakresie usług relokacji pracowników, dystrybucja drukowanych materiałów
reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów reklamowych drogą
pocztową, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, dystrybucja ulotek,
broszur, druków i próbek do celów reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulotek reklamowych,
elektroniczne przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, fakturowanie, fotokopiowanie, gromadzenie danych, gromadzenie danych (dla osób trzecich], gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych
bazach danych, gromadzenie informacji dla firm, gromadzenie informacji dotyczących badań rynku, gromadzenie informacji handlowych, gromadzenie informacji handlowej, gromadzenie informacji na temat personelu, gromadzenie
informacji na temat analiz rynkowych, gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, gromadzenie informacji
w rejestrach komputerowych, gromadzenie informacji z badań rynkowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
[punkty informacji konsumenckiej], informacja handlowa,
informacja handlowa [działalność gospodarcza], informacja
handlowa wspomagana komputerowo, informacja i badania
w zakresie działalności gospodarczej, informacja lub badania
w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, informacja marketingowa, informacja o działalności gospodarczej
i informacja handlowa, informacja o działalności gospodarczej, informacja w sprawach działalności gospodarczych,
kompilacja informacji do komputerowych baz danych, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, kompilacja komputerowych baz danych, kompilacja list adresowych, kompilacja list adresowych dla przesyłek reklamowych,
kompilacja list potencjalnych klientów, kompilacja ogłoszeń
reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja, produkcja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja
reklam, kompilacja statystyk związanych z reklamą, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do - ), komputerowe przetwarzanie danych, komputerowe sporządzanie listy
płac, komputerowe zarządzanie bazami danych, komputerowe zarządzanie plikami, konsultacje dotyczące wyboru personelu, konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą w dziedzinie zarządzania personelem, konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, w tym zarządzania personelem, konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, konsultacje w zakresie zatrudnienia,
kopiowanie akt [papier], kopiowanie dokumentów na rzecz
osób trzecich, kopiowanie zapisów [papier], kserografia, leasing pracowniczy, marketing bezpośredni, marketing dotyczący promocji, marketing internetowy, marketing referencyjny, marketing telefoniczny, marketing towarów i usług
na rzecz innych, marketing ukierunkowany, nadzór nad działalnością gospodarczą, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, negocjowanie kontraktów reklamowych,
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, ocena
możliwości dla działalności gospodarczej, ocena możliwości
w zakresie działalności gospodarczej, ocena potrzeb personelu, ocena skutków wywieranych przez działania reklamowe na odbiorców, ocena statystyczna danych marketingowych, oceny szacunkowe do celów marketingowych,
ogłoszenia drobne, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji
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personelu, opracowywanie ankiet marketingowych, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie informacji
o firmie, opracowywanie informacji handlowych, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, organizacja działalności
gospodarczej, organizowanie losowania nagród w celach
reklamowych, organizowanie usług wynikających z umów
z osobami trzecimi [handel], plakaty reklamowe (rozlepianie
- ), planowanie działalności gospodarczej, planowanie spotkań biznesowych, planowanie strategiczne dla działalności
gospodarczej, planowanie strategii marketingowych, planowanie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, planowanie wykorzystania personelu, pomoc i doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, pomoc,
usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem
biznesowym, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
pomoc w sporządzaniu listy płac, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w zakresie rekrutacji personelu
i obsadzania stanowisk, pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu
personelem, porady i informacje dotyczące zarządzania
przedsiębiorstwami, porady, pytania i informacje dotyczące
działalności gospodarczej, porady w zakresie działalności gospodarczej, porady w zakresie marketingu, pośrednictwo
pracy (biura - ), pośrednictwo w działalności handlowej dla
osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w zakresie reklamy, pośrednictwo
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych
na rzecz osób trzecich, potwierdzanie umówionych spotkań
dla osób trzecich, powielanie dokumentów, powielanie dokumentów [usługi fotokopiowania dokumentów], powielanie [kopiowanie] dokumentów, powielanie rysunków, pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], pozyskiwanie umów
na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, prace biurowe,
próbki (kolportaż - ), produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja materiałów reklamowych, produkcja reklam,
profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji,
projektowanie broszur reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych,
promowanie [reklama] działalności gospodarczej, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, prowadzenie dokumentacji i rejestrów dotyczących chorób, na które zapadają
pacjenci, prowadzenie rejestrów [dla osób trzecich], prowadzenie rejestru informacji, prowadzenie rejestru pracowników [dla osób trzecich], przenoszenie personelu, przeprowadzanie rozmów dla celów badań rynkowych, przesłuchiwanie
wykonawców [rekrutacja personelu], przetwarzanie danych,
przetwarzanie danych dla firm, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, przetwarzanie danych w celu gromadzenia danych do celów działalności gospodarczej, przetwarzanie danych z listy płac [dla osób trzecich], przetwarzanie
wyników badań dotyczących działalności gospodarczej,
przetwarzanie zapytań telefonicznych dotyczących reklamowanych towarów i usług, przydzielanie stanowisk dla pracowników tymczasowych, przydzielanie stanowisk pracy,
przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygotowanie listy
płac, przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie CV na rzecz innych, przygotowywanie dokumentów
reklamowych, przygotowywanie dokumentów związanych
z działalnością gospodarczą, przygotowywanie handlowych
tekstów reklamowych, przygotowywanie i kompilacja raportów i informacji biznesowych i handlowych, przygotowywa-
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nie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie list adresowych, przygotowywanie list adresowych dla usług
dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty [inne niż sprzedaż], przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie planów
marketingowych, przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej, przygotowywanie prezentacji w celach
reklamowych, przygotowywanie reklam, przygotowywanie
i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, przygotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie ulotek reklamowych, publikacja reklam, publikacja treści reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych, publikowanie
druków do celów reklamowych w postaci elektronicznej,
publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie materiałów
reklamowych online, publikowanie tekstów reklamowych,
rachunkowość, rachunkowość komputerowa, raporty i badania rynkowe, raporty z analiz rynkowych, redagowanie
tekstów reklamowych, reklama, reklama banerowa, reklama
bezpośredniej odpowiedzi, reklama i marketing, reklama
i usługi reklamowe, reklama korespondencyjna, rejestracja
i transkrypcja zapisanych wiadomości, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, skomputeryzowane usługi przetwarzania informacji z zakresu działalności gospodarczej,
skomputeryzowane usługi w zakresie badań rynkowych,
skomputeryzowane usługi w zakresie zarządzania bazami
danych, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji dotyczących działalności gospodarczej, skomputeryzowane
usługi w zakresie składania zamówień online, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, skomputeryzowane zarządzanie działalnością gospodarczą [na rzecz osób
trzecich], skomputeryzowane zarządzanie biurem, skomputeryzowane zarządzanie bazami danych, skomputeryzowane zarządzanie danymi, skomputeryzowane zarządzanie rejestrami, sortowanie, obsługa i przyjmowanie przesyłek
pocztowych, spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich,
sporządzanie dokumentów, sporządzanie faktur, sporządzanie listy płac, sporządzanie listy płac [dla osób trzecich], sporządzanie raportów biznesowych, sporządzanie raportów
do celów marketingowych, świadczenie pomocy w zakresie
działalności gospodarczej, świadczenie usług sekretarskich,
świadczenie usług sekretarskich podczas tworzenia firmy,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, teksty (tworzenie reklamowych i sponsorowanych - ),
telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja, transkrypcja danych, transkrypcja wiadomości, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie komputerowych baz danych, tworzenie list
potencjalnych klientów, tworzenie tekstów reklamowych,
tymczasowe wyznaczenie pracowników, tymczasowy przydział personelu, uaktualnianie materiałów reklamowych,
udostępnianie informacji na temat działalności gospodarczej, udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form przekazu danych, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, udostępnianie informacji biznesowych
dla przedsiębiorstw, udostępnianie informacji biznesowych
w dziedzinie mediów społecznościowych, udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, udzielanie informacji dotyczących marketingu,
udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, udzielanie informacji związanych z reklamą,
umieszczanie reklam, usługi administracyjne w zakresie relokacji personelu, usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, usługi agencji marketingowych, usłu-
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gi agencji pośrednictwa pracy w odniesieniu do branży
elektronicznej, usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie
zapewniania kadr do obsługi domów pokazowych, usługi
agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania pracowników biurowych, usługi agencji pośrednictwa pracy dotyczące au pair, usługi agencji pośrednictwa pracy, usługi
agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, usługi
agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania sekretarek, usługi agencji pracy na rzecz personelu medycznego,
usługi agencji pracy na rzecz personelu paramedycznego,
usługi agencji reklamowych, usługi agencji w zakresie rekrutacji personelu, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie
pracy tymczasowej, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie personelu na stanowiska biurowe, usługi biur pośrednictwa pracy dla ludzi z umiejętnością obsługi komputera, usługi biur pośrednictwa pracy dotyczące personelu
dwujęzycznego, usługi biur pośrednictwa pracy dla pielęgniarzy i pielęgniarek, usługi biur pośrednictwa pracy dla
niań, usługi biura pośrednictwa pracy, usługi biurowe, usługi
biurowe [administrowanie], usługi biurowe w zakresie obsługi zapytań, usługi biurowe w zakresie organizowania spotkań, usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi doradcze
dotyczące zatrudnienia, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie znajdowania zatrudnienia
dla personelu, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie rekrutacji personelu, usługi doradcze pośrednictwa pracy,
usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi
doradcze w zakresie zatrudnienia, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczy, usługi doradcze
w zakresie zarządzania personelem, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa biznesowego, usługi doradztwa w zakresie obsadzania stanowisk, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej
i usługi informacyjne o działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie marketingu, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, usługi
doradztwa w zakresie public relations, usługi doradztwa
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego, usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, usługi dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, usługi dystrybucji
materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów
i utrzymania istniejącej bazy klientów, usługi edycji tekstów,
usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, usługi informacyjne
dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi informacyjne dotyczące
działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
przetwarzania danych, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie zarządzania personelem, usługi konsultacyjne w zakresie zatrudnienia dotyczące personelu zajmującego się
przetwarzaniem danych, usługi konsultacyjne w zakresie
marketingu, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi
konsultingowe związane z personelem, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi marketingowe, usługi
marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi marketingu bezpośredniego, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], usługi nawiązywania kontaktów zawodowych, usługi ogłoszeniowe do celów
reklamowych, usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, usługi planowania kariery, usługi planowania w celu badań marketingowych, usługi planowania
w zakresie reklamy, usługi pośrednictwa w interesach, usługi
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi promocyjne i reklamowe, usługi
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przetwarzania danych, usługi przetwarzania danych online,
usługi przetwarzania danych w dziedzinie transportu, usługi
przetwarzania danych w dziedzinie opieki zdrowotnej, usługi
przetwarzania danych w dziedzinie listy płac, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi rejestrowania pracowników, usługi reklamowe,
usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe
i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe
na rzecz innych, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu na ekranach telewizyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy
na balonach, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu,
usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, usługi reklamy prasowej, usługi reklamy zewnętrznej,
usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, usługi
rekrutacyjne, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, usługi sekretariatu, usługi sekretarskie, usługi sekretarskie i biurowe, usługi sekretarskie świadczone w biurach firm,
usługi sekretarskie świadczone w biurze firmy, usługi sekretarskie w zakresie działalności gospodarczej, usługi stenograficzne, usługi stenograficzno-sekretarskie, usługi świadczone
przez agencje pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania
personelu medycznego i pielęgniarskiego, usługi umawiania
spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie administracji
biurowej [dla osób trzecich], usługi w zakresie analiz dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie analizy cen,
usługi w zakresie fakturowania, usługi w zakresie headhuntingu [łowców talentów], usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy dla pomocy domowych, usługi w zakresie odbierania telefonów, usługi w zakresie odbierania telefonów
i przekazywania wiadomości,usługi w zakresie ogłoszeń
drobnych, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, usługi w zakresie powielania [kopiowania], usługi w zakresie prac biurowych, usługi w zakresie pracowników tymczasowych, usługi
w zakresie przenoszenia pracowników, usługi w zakresie
przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji
personelu], usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie reklamy, w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk pracy, usługi w zakresie rekrutacji personelu, usługi w zakresie relokacji pracowników, usługi
w zakresie rozliczeń medycznych świadczone na rzecz szpitali, usługi w zakresie sporządzania listy płac, usługi w zakresie tymczasowego przydziału pracowników, usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, usługi
w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i rekrutacji personelu, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich,
usługi w zakresie zamówień online, usługi w zakresie zarządzania działalnością, usługi w zakresie zatrudnienia personelu na czas określony, usługi w zakresie zatrudniania sekretarek, usługi w zakresie znajdowania zatrudnienia dla stażystów,
usługi w zakresie znajdowania zatrudnienia dla niań, usługi
wprowadzania danych, usługi zarządzania bazami danych,
usługi zarządzania biurowego [dla osób trzecich], usługi zarządzania danymi, usługi zarządzania społecznością online,
usługi zlecania na zewnątrz w postaci załatwiania umów
o świadczenie usług na rzecz innych, usługi związane z personelem, weryfikacja przetwarzania danych, wkładanie materiałów drukowanych do kopert, wprowadzanie i przetwarzanie danych, wsparcie dla pracowników w sprawach
z zakresu działalności gospodarczej, wsparcie w dziedzinie
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organizacji przedsiębiorstwa, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych,
wykonywanie materiałów reklamowych, wystawianie rachunków, wyszukiwanie miejsc pracy, zadania kopiowania
dokumentów, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, zarządzanie bazami danych, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych,
zarządzanie komputerowymi bazami danych, zarządzanie
personalne (doradztwo w zakresie - ), zarządzanie personelem, zarządzanie personelem w celach reklamowych, zarządzanie personelem zajmującym się marketingiem, zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, zarządzanie
programami świadczeń pracowniczych, zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, zarządzanie przetwarzaniem danych, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu,
zarządzanie zasobami ludzkimi, zbieranie danych dotyczących działalności gospodarczej, zbieranie i analizy informacji
i danych związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, zestawianie danych w komputerowych bazach danych,
zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, znajdowanie posady dla pracowników tymczasowych, znajdowanie posady dla stałego personelu, znajdowanie zatrudnienia dla personelu, znajdowanie zatrudnienia
dla personelu zajmującego się projektowaniem, 41 doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe [edukacja], dostarczanie
informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji
edukacyjnych, edukacja, edukacja dorosłych, edukacja (informacje dotyczące - ), edukacja (informacje o - ), edukacja językowa, edukacja [nauczanie], edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów,
informacja o edukacji, informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), konkursy (organizowanie -) [edukacja lub
rozrywka], kursy językowe, kursy powtórkowe do egzaminów państwowych, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe
dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej,
kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, kursy
szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe związane
z medycyną, kursy szkolne w zakresie pomocy w nauce, kursy szkolne związane z przygotowaniem do egzaminów, nauczanie, nauczanie i szkolenia, nauczanie indywidualne, nauczanie języków, nauczanie języków obcych, nauczanie
w dziedzinie medycyny, nauczanie w zakresie sposobów
odżywiania, nauczanie w zakresie zdrowia, nauczanie wyrównawcze, nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, nauka indywidualna, nauka opieki nad zwierzętami domowymi, ocena nauczania w celu zapobiegania trudnościom
w uczeniu się, oddziały opieki dziennej [edukacyjne], opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie sprawozdań
w zakresie nauczania, organizacja egzaminów [edukacja],
organizacja egzaminów w celu oceny stopnia dokonań, organizacja gier, organizacja i prezentacja przedstawień
na żywo, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja kursów językowych, organizacja szkoleń, organizacja zajęć, organizowanie gier, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie gier, organizowanie i prowadzenie zajęć,
organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organi-

Nr ZT18/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i przeprowadzanie zajęć dla niewielkiej grupy uczniów,
organizowanie indywidualnej nauki języków, organizowanie
konkursów, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie
kursów szkoleniowych, organizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie prezentacji do celów
edukacyjnych, organizowanie przedstawień, organizowanie
rozrywki, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, organizowanie
uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, organizowanie warsztatów, organizowanie zajęć dydaktycznych, pokazy [do celów szkoleniowych], pokazy edukacyjne, pokazy
filmów wideo, pokazy filmowe, prowadzenie kursów, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów nauki
na odległość na poziomie szkoły wyższej, prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie średnim, prowadzenie
kursów nauki na odległość na poziomie podstawowym, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, prowadzenie
pomocniczych programów dla opiekunów, prowadzenie
warsztatów [szkolenia], prowadzenie zajęć, prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, przeprowadzanie egzaminów
edukacyjnych, przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych,
przygotowanie zawodowe w zakresie pierwszej pomocy,
przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie tekstów do publikacji, publikacja broszur, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja
multimedialna materiałów drukowanych, publikowania broszur, publikowanie, publikowanie dokumentów, publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, publikowanie drogą elektroniczną,
publikowanie druków, również w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie druków
w formie elektronicznej w Internecie, publikowanie druków
w formie elektronicznej, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji,
publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty
reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, innych
niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, publikowanie
materiałów drukowanych, publikowanie plakatów, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej,
innych niż do celów reklamowych, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, publikowanie tekstów medycznych, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
redagowanie tekstów pisanych, redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych
związanych z dietą, świadczenie usług w zakresie tłumaczeń,
świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych,
szkolenia dla dorosłych, szkolenia edukacyjne, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia personelu, szkolenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu elektronicznego, szkolenia pracowników w zakresie użytkowania
sprzętu elektrycznego, szkolenia w dziedzinie medycyny,
szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia,
szkolenia w zakresie obchodzenia się zjedzeniem, szkolenia
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w zakresie odżywiania, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, szkolenie i instruktaż, szkolenie personelu dla zapewnienia maksymalnej
ochrony bezpieczeństwa, szkolenie personelu niemedycznego w zakresie opieki nad dziećmi, szkolenie w oparciu
o komputery, szkolenie w zakresie diety [nie medyczne],
szkolenie w zakresie higieny, szkolenie w zakresie kosmetyki
i urody, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, szkolenie
w zakresie żywienia [nie medyczne], testy edukacyjne, tłumaczenia, tłumaczenia językowe, tłumaczenia językowe ustne, tłumaczenia (usługi - ), tłumaczenie ustne [język], trening
osobisty [szkolenie], trening rozwoju osobistego, trening
umiejętności zawodowych, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, udostępnianie
obiektów i sprzętu w celach nauczania, udostępnianie obiektów i sprzętu do nauczania, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych, udostępnianie publikacji on-line,
udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania),
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], udostępnianie publikacji elektronicznych związanych
z nauką języków, nie do pobrania, udostępnianie publikacji
elektronicznych (niepobieralnych), udostępnianie publikacji
elektronicznych, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane,
udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub
za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją
i szkoleniami, usługi biblioteczne, usługi biblioteczne [usługi
bibliotek], usługi bibliotek [wypożyczanie książek, usługi doradztwa edukacyjnego, usługi edukacji dla dorosłych, usługi
edukacji medycznej, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne
dla dorosłych dotyczące medycyny, usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, usługi edukacyjne dotyczące
sprawności fizycznej, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia,
usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły
w zakresie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne
w sektorze opieki zdrowotnej, usługi edukacyjne w zakresie
języków, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów
edukacyjnych, usługi edukacyjne w zakresie sprawności fizycznej, usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka,
usługi edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy, usługi edukacyjne z zakresu medycyny, usługi edukacyjne związane
z odżywianiem, usługi edukacyjne związane z zadowoleniem klienta, usługi edukacyjne związane z higieną, usługi
edukacyjne związane z nauką języków obcych, usługi informacji telefonicznej związane z edukacją, usługi informacyjne
dotyczące edukacji, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi nauczania dotyczące medycyny, usługi nauczania języka
angielskiego, usługi nauki języka obcego, usługi nauki na odległość świadczone online, usługi rekreacyjne, usługi rekreacyjne dla osób starszych, usługi rozrywkowe w postaci konkursów, usługi rozrywkowe związane z konkursami, usługi
szkół, usługi szkół [edukacja], usługi szkół w zakresie nauczania języków obcych, usługi szkolenia dla personelu, usługi
szkolenia nianiek, usługi szkolenia personelu, usługi szkolenia
pielęgniarek i pielęgniarzy, usługi szkoleniowe w zakresie
utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi szkoleniowe
w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, usługi szkoleniowe
z zakresu udzielania pierwszej pomocy, usługi tłumaczeń
ustnych, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie nauczania języków, usługi w zakresie nauczania języ-
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ków obcych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi
w zakresie rekreacji, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji,
usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, usługi w zakresie
tłumaczeń ustnych i pisemnych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, wypożyczanie materiałów edukacyjnych,
wypożyczanie materiałów szkoleniowych, zapewnianie instruktażu dla niepełnosprawnych, zapewnianie kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów językowych, zapewnianie
kursów szkoleniowych online, zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie szkoły średniej, zapewnianie kursów
szkoleniowych na poziomie szkoły wyższej, zapewnianie
szkoleń, kształcenia i nauczania, zapewnianie szkoleń online,
zapewnianie testów edukacyjnych i ocen w formie komputerowej, zarządzanie usługami edukacyjnymi, 43 domy opieki
dla osób w podeszłym wieku, opieka nad dziećmi w klubach
malucha, opieka nad dziećmi w żłobkach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, organizowanie zakwaterowania tymczasowego, ośrodki opieki dziennej, porady dotyczące przepisów kulinarnych, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie
posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, rezerwacja
miejsc w pensjonatach, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania hotelowego,
rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, rezerwacja zakwaterowania, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, rezerwacje hotelowe, rezerwacje miejsc w hotelach, serwowanie jedzenia i napojów,
świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli,
świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania
w hotelach, udostępnianie informacji o usługach tymczasowego zakwaterowania, udostępnianie informacji na temat
zakwaterowania przez Internet, udostępnianie informacji
o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, udzielanie informacji dotyczących restauracji,
udzielanie informacji w zakresie hoteli, udzielanie informacji
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi domów opieki dla osób w podeszłym wieku, usługi dziennej opieki nad zwierzętami domowymi, usługi recepcyjne
dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi rezerwacji pokojów, usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci opieki dziennej nad osobami
dorosłymi, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi
w zakresie ośrodków opieki dziennej, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania
w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi
w zakresie wynajmu pokojów, usługi w zakresie zakwaterowania, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, usługi
w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, zapewnianie opieki nad dziećmi
po szkole, zapewnianie opieki przed szkołą, zapewnianie
tymczasowego zakwaterowania na czas pracy, zapewnianie
umeblowanego zakwaterowania tymczasowego, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania
na pobyt czasowy, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach,
44 domowa opieka pielęgniarska, doradztwo dietetyczne,
doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich
wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla
osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek,
doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, doradztwo w za-
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kresie potrzeb medycznych osób starszych, doradztwo żywieniowe, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena
i pielęgnacja urody dla ludzi, higiena i pielęgnacja urody
zwierząt, higiena i pielęgnacja urody, hospicja, informacja
i doradztwo w dziedzinie ogrodnictwa, informacja medyczna,
kompilacja raportów medycznych, konsultacje z dziedziny żywienia, manicure, manicure (usługi - ), medyczna pielęgnacja
stóp, monitorowanie pacjentów, mycie włosów szamponem,
nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie
produktów kosmetycznych na ciało, ochrona zdrowia,
ogrodnictwo, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka medyczna i zdrowotna, opieka nad
ptakami, opieka nad zwierzętami, opieka paliatywna, opieka
pielęgniarska, opieka pielęgniarska (medyczna - ), opieka
psychologiczna, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, organizowanie leczenia medycznego, pielęgnacja
ogrodów, pielęgnacja ogrodów lub rabat kwiatowych, pielęgnacja stóp, pielęgnacja trawników, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, pielęgniarstwo geriatryczne, pielęgnowanie roślin doniczkowych, pomoc medyczna, pomoc
medyczna w nagłych wypadkach, poradnictwo medyczne,
poradnictwo psychologiczne, poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo związane z terapią zajęciową, poradnictwo żywieniowe, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady psychologiczne, przygotowywanie i wydawanie
lekarstw, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii
medycznych, sadzenie roślin, ścinanie włosów, sporządzanie
raportów dotyczących opieki zdrowotnej, stylizacja, układanie włosów, świadczenie pomocy medycznej, świadczenie
usług medycznych, świadczenie usług przez domy opieki
nad starszymi ludźmi, świadczenie usług w zakresie opieki
zdrowotnej, świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej
w domach, terapia mowy i słuchu, terapia zajęciowa i rehabilitacja, udostępnianie informacji medycznych w zakresie geriatrii, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie
opieki zdrowotnej, udostępnianie raportów dotyczących
badań medycznych osób, udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu
medycznemu, udzielanie informacji dotyczących przygotowywania i wydawania leków, udzielanie informacji medycznej, udzielanie informacji na temat usług rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie
informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych,
udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków,
udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez
telefon, udzielanie informacji zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi,
udzielanie informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, udzielanie informacji związanych z odżywianiem,
udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny,
układanie kwiatów, uprawa roślin, usługi domów opieki,
usługi domowej opieki zdrowotnej, usługi doradcze dotyczące odżywiania, usługi doradcze dotyczące problemów
medycznych, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące
pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące zachowania
ludzkiego, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania,
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi doradcze w zakresie dietetyki,
usługi doradcze w zakresie przyrządów medycznych, usługi
doradcze w zakresie ogrodnictwa, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami
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domowymi, usługi doradcze związane z uprawą roślin, usługi doradcze związane z dietą, usługi doradcze związane
z opieką nad ptakami, usługi doradcze związane z opieką
nad zwierzętami, usługi doradcze związane z pielęgnacją
skóry, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi
doradztwa medycznego świadczone przez domy opieki,
usługi doradztwa technicznego dotyczącego zdrowia, usługi
doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi doradztwa
żywieniowego, usługi fryzjerskie, usługi informacji medycznej, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej,
usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne, usługi kosmetyczne dla kotów, usługi kosmetyczne dla psów, usługi kosmetyczne dla zwierząt, usługi
kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi koszenia trawników,
usługi kręcenia włosów, usługi manicure i pedicure, usługi
medyczne, usługi medyczne w zakresie cukrzycy, usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne w zakresie
leczenia przewlekłego bólu, usługi mycia zwierząt domowych, usługi obcinania włosów, usługi oceny medycznej,
usługi ogrodnicze, usługi ogrodnika i usługi ogrodnicze,
usługi opieki dziennej w klinikach medycznych nad chorymi
dziećmi, usługi opieki medycznej, usługi opieki nad pacjentami hospitalizowanymi i dochodzącymi, usługi opieki wyręczającej w postaci domowej pomocy pielęgniarskiej, usługi
opieki zdrowotnej, usługi opieki zdrowotnej oferowane
za pośrednictwem sieci zakontraktowanych jednostek służby zdrowia, usługi pedicure, usługi pielęgnacji ogródków,
usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji paznokci rąk,
usługi pielęgnacji roślin [usługi ogrodnicze], usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji trawników, usługi pielęgnacji urody, usługi pielęgniarskiej pomocy domowej, usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, usługi pielęgnowania trawników,
usługi pomocy medycznej, usługi poradnictwa medycznego, usługi rolnicze, usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, usługi
terapeutyczne, usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi
w zakresie opieki nad ptakami domowymi, usługi w zakresie
pielęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy,
usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie przygotowywania
raportów medycznych, usługi w zakresie rolnictwa, usługi
w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa,
usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi w zakresie
zorganizowanej opieki zdrowotnej, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, wydawanie raportów
medycznych, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi higieniczne dla zwierząt, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne
dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz
i włosy, zabiegi pielęgnacji urody, zabiegi pielęgnacyjne
zwierząt domowych, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, zapewnianie leczenia medycznego, zapewnianie leczenia
psychologicznego, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu długoterminowej opieki, zwierzęta domowe (zabiegi pielęgnacyjne -), zwierzęta (zabiegi pielęgnacyjne -), 45 agencje osób
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towarzyszących [społeczne], doradztwo w przypadku straty
bliskiej osoby, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, doradztwo w zakresie norm bezpieczeństwa w pracy,
doradztwo w zakresie relacji osobistych, dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], mediacje, ocena bezpieczeństwa, ocena ryzyka w zakresie ochrony, ochrona obiektów
i sprzętu, ochrona osobista, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, opieka nad dziećmi pod nieobecność
rodziców, opieka nad zwierzętami domowymi [pod nieobecność właściciela], organizowanie spotkań dla rodzin pogrążonych w żałobie w celu upamiętnienia śmierci ukochanej osoby, osobista (ochrona - ), przygotowywanie przepisów,
sprawozdania z wypadków, świadczenie usług w zakresie
osobistego wsparcia dla pacjentów chorujących na raka oraz
dla ich rodzin, świadczenie usług w zakresie osobistego
wsparcia dla rodzin pacjentów cierpiących na choroby zagrażające życiu, świadczenie usług wsparcia emocjonalnego
rodzinom, usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób,
usługi dotrzymywania towarzystwa osobom starszym i niepełnosprawnym, usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa, usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa
i zdrowia, usługi karmienia kotów [podczas nieobecności
właściciela], usługi niań, usługi ochrony zwierząt, usługi towarzyskie, usługi w zakresie ochrony osobistej, usługi w zakresie opieki, usługi w zakresie opieki nad dziećmi pod nieobecność rodziców, usługi w zakresie zapoznawania się
za pośrednictwem komputera, usługi weryfikacji danych przed
zatrudnieniem, usługi wyprowadzania psów, wsparcie w żałobie, znakowanie dokumentów w celu ich zabezpieczenia.
(210) 483753
(220) 2018 03 20
(731) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk
(540) Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

(531)

26.04.02, 26.04.16, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.12,
29.01.04
(510), (511) 41 edukacja, edukacja w zakresie szkolnictwa
wyższego polegająca na kształceniu studentów, prowadzenie jednolitych studiów magisterskich i równorzędnych,
studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów zaocznych
oraz studiów doktoranckich, studiów podyplomowych
oraz kursów i szkoleń specjalistycznych, nauczanie korespondencyjne, usługi informacji o dostępnych kierunkach
edukacji, usługi rekrutacji na studia wyższe, usługi doradztwa w sprawie wyboru kierunku zawodowego, usługi dokształcania zawodowego, organizowanie, prowadzenie
seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów
w celach naukowych i edukacyjnych, informacja o edukacji,
usługi biblioteczne polegające na udostępnianiu i prezentacji zbiorów, książek, audiobooków, nagrań dźwiękowych,
nagrań audiowizualnych oraz oprogramowania komputerowego przeznaczonych do celów edukacyjnych, usługi
w zakresie działalności wydawniczej i poligraficznej, usługi
w zakresie kształcenia i promowania kadr naukowych polegające na nadawaniu tytułów naukowych, poradnictwo
zawodowe, usługi organizowania i prowadzenia obozów
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sportowych dla młodzieży akademickiej, organizowania
i prowadzenia obozów wakacyjnych dla młodzieży akademickiej, usługi tłumaczenia z i na języki obce oraz z użyciem
języka migowego, usługi naukowo-badawczych pracowni
i laboratoriów specjalistycznych, usługi organizowania konkursów edukacyjnych, usługi publikacji elektronicznej on-line
książek i periodyków na rzecz osób trzecich, usługi publikowania analogowych książek i wydawnictw naukowych
i popularyzatorskich, usługi publikowania tekstów innych
niż teksty reklamowe, usługi realizacji spektakli teatralnych
i telewizyjnych, usługi organizowania i prowadzenia obsługi sprawdzianów pedagogicznych na różnych poziomach
kształcenia, usługi przygotowywania i prowadzenia sprawdzianów pedagogicznych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw i ekspozycji muzealnych i edukacyjnych,
informacja o powyższych usługach.
(210) 483761
(220) 2018 03 20
(731) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk
(540) Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego

(531) 17.01.19, 29.01.12, 27.05.01, 26.03.04
(510), (511) 41 edukacja, edukacja w zakresie szkolnictwa
wyższego polegająca na kształceniu studentów, prowadzenie jednolitych studiów magisterskich i równorzędnych, studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów zaocznych oraz
studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych, nauczanie korespondencyjne, usługi informacji o dostępnych kierunkach edukacji, usługi rekrutacji na studia wyższe, usługi doradztwa w sprawie
wyboru kierunku zawodowego, usługi dokształcania zawodowego, organizowanie, prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów w celach naukowych
i edukacyjnych, informacja o edukacji, usługi biblioteczne
polegające na udostępnianiu i prezentacji zbiorów, książek,
audiobooków, nagrań dźwiękowych, nagrań audiowizualnych oraz oprogramowania komputerowego przeznaczonych do celów edukacyjnych, usługi w zakresie działalności
wydawniczej i poligraficznej, usługi w zakresie kształcenia
i promowania kadr naukowych polegające na nadawaniu
tytułów naukowych, poradnictwo zawodowe, usługi organizowania i prowadzenia obozów sportowych dla młodzieży
akademickiej, organizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych dla młodzieży akademickiej, usługi tłumaczenia
z i na języki obce oraz z użyciem języka migowego, usługi
naukowo - badawczych pracowni i laboratoriów specjalistycznych, usługi organizowania konkursów edukacyjnych,
usługi publikacji elektronicznej on-line książek i periodyków
na rzecz osób trzecich, usługi publikowania analogowych
książek i wydawnictw naukowych i popularyzatorskich, usługi publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi
realizacji spektakli teatralnych i telewizyjnych, usługi organizowania i prowadzenia obsługi sprawdzianów pedagogicznych na różnych poziomach kształcenia, usługi przygotowywania i prowadzenia sprawdzianów pedagogicznych, usługi
organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw i ekspozycji muzealnych i edukacyjnych, Informacja o powyższych
usługach.

Nr ZT18/2018

(210) 483762
(220) 2018 03 20
(731) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk
(540) WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU
GDAŃSKIEGO

(531)

24.01.08, 24.01.16, 24.01.17, 24.09.05, 24.09.09, 27.05.01,
29.01.04
(510), (511) 41 edukacja, edukacja w zakresie szkolnictwa
wyższego polegająca na kształceniu studentów, prowadzenie jednolitych studiów magisterskich i równorzędnych, studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów zaocznych oraz
studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych, nauczanie korespondencyjne, usługi informacji o dostępnych kierunkach edukacji, usługi rekrutacji na studia wyższe, usługi doradztwa w sprawie
wyboru kierunku zawodowego, usługi dokształcania zawodowego, organizowanie, prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów w celach naukowych
i edukacyjnych, informacja o edukacji, usługi biblioteczne
polegające na udostępnianiu i prezentacji zbiorów, książek,
audiobooków, nagrań dźwiękowych, nagrań audiowizualnych oraz oprogramowania komputerowego przeznaczonych do celów edukacyjnych, usługi w zakresie działalności
wydawniczej i poligraficznej, usługi w zakresie kształcenia
i promowania kadr naukowych polegające na nadawaniu
tytułów naukowych, poradnictwo zawodowe, usługi organizowania i prowadzenia obozów sportowych dla młodzieży
akademickiej, organizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych dla młodzieży akademickiej, usługi tłumaczenia
z i na języki obce oraz z użyciem języka migowego, usługi
naukowo - badawczych pracowni i laboratoriów specjalistycznych, usługi organizowania konkursów edukacyjnych,
usługi publikacji elektronicznej on-line książek i periodyków
na rzecz osób trzecich, usługi publikowania analogowych
książek i wydawnictw naukowych i popularyzatorskich, usługi publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi
realizacji spektakli teatralnych i telewizyjnych, usługi organizowania i prowadzenia obsługi sprawdzianów pedagogicznych na różnych poziomach kształcenia, usługi przygotowywania i prowadzenia sprawdzianów pedagogicznych, usługi
organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw i ekspozycji muzealnych i edukacyjnych, Informacja o powyższych
usługach.
(210) 483763
(220) 2018 03 20
(731) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk
(540) FACULTY OF SOCIAL SCIENCES UNIVERSITY OF
GDANSK
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(531)

24.01.08, 24.01.16, 24.01.17, 24.09.05, 24.09.09, 27.05.01,
29.01.04
(510), (511) 41 edukacja, edukacja w zakresie szkolnictwa
wyższego polegająca na kształceniu studentów, prowadzenie jednolitych studiów magisterskich i równorzędnych, studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów
zaocznych oraz studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych, nauczanie korespondencyjne, usługi informacji o dostępnych
kierunkach edukacji, usługi rekrutacji na studia wyższe,
usługi doradztwa w sprawie wyboru kierunku zawodowego, usługi dokształcania zawodowego, organizowanie,
prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów w celach naukowych i edukacyjnych,
informacja o edukacji, usługi biblioteczne polegające
na udostępnianiu i prezentacji zbiorów, książek, audiobooków, nagrań dźwiękowych, nagrań audiowizualnych
oraz oprogramowania komputerowego przeznaczonych
do celów edukacyjnych, usługi w zakresie działalności
wydawniczej i poligraficznej, usługi w zakresie kształcenia
i promowania kadr naukowych polegające na nadawaniu tytułów naukowych, poradnictwo zawodowe, usługi
organizowania i prowadzenia obozów sportowych dla
młodzieży akademickiej, organizowania i prowadzenia
obozów wakacyjnych dla młodzieży akademickiej, usługi
tłumaczenia z i na języki obce oraz z użyciem języka migowego, usługi naukowo - badawczych pracowni i laboratoriów specjalistycznych, usługi organizowania konkursów
edukacyjnych, usługi publikacji elektronicznej on-line
książek i periodyków na rzecz osób trzecich, usługi publikowania analogowych książek i wydawnictw naukowych
i popularyzatorskich, usługi publikowania tekstów innych
niż teksty reklamowe, usługi realizacji spektakli teatralnych
i telewizyjnych, usługi organizowania i prowadzenia obsługi sprawdzianów pedagogicznych na różnych poziomach kształcenia, usługi przygotowywania i prowadzenia
sprawdzianów pedagogicznych, usługi organizowania,
prowadzenia i obsługi wystaw i ekspozycji muzealnych
i edukacyjnych, Informacja o powyższych usługach.
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(531) 26.07.25, 27.01.25, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie hotelami, zarządzanie hotelami, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, usługi agencji public relations,
36 administrowanie nieruchomości, usługi agencji nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa w handlu nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, 39 organizowanie wycieczek,
wynajmowanie miejsc parkingowych, zwiedzanie turystyczne, 41 organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
i obsługa kongresów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
informacje o wypoczynku, usługi związane z organizacją
wypoczynku, 43 usługi świadczone przez: hotele, motele,
pensjonaty, domy turystyczne, rezerwacje miejsc w hotelach i w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy,
usługi biura (agencji) zakwaterowania hoteli, pensjonatów,
usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych,
usługi świadczone przez restauracje, usługi świadczone
przez restauracje samoobsługowe, usługi świadczone przez
stołówki, usługi świadczone przez bary szybkiej obsługi
(snack-bary), usługi świadczone przez kawiarnie, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, organizowanie (zakwaterowanie) obozów, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie
sal na posiedzenia (mityngi, narady).
483772
(220) 2018 03 20
DIECEZJA TARNOWSKA KOŚCIOŁA
RZYMSKOKATOLICKIEGO W TARNOWIE, Tarnów
(540) RDN
(210)
(731)

483770
(220) 2018 03 20
HYDRO-MASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zapole
(540) HM HYDRO-MASZ
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze
i leśne oraz części i elementy konstrukcyjne do nich, opryskiwacze rolnicze, obwody hydrauliczne do maszyn, 8 narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu,
narzędzia sterowane ręcznie, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z maszynami i sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z maszynami i sprzętem rolniczym,
37 naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi rolniczych,
40 obróbka metali.
(210)
(731)

483771
(220) 2018 03 20
OPERATOR LECHICKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(531) 02.07.23, 27.03.02, 26.01.14, 27.05.23, 27.05.25, 29.01.14
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe,
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii
publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu,
bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy,
dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie stra-
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tegii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej,
kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing
ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa
administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla
osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów
mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo
biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy,
produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, przeprowadzanie testów
psychologicznych w celu selekcji personelu, przygotowanie
listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów
z konta, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie
tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwemstronyinternetowej,usługiagencjiimportowo-eksportowych,
usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego
online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców,
usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promo-
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cji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich,
usługi przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach
[prace biurowe], usługi public relations, usługi sekretarskie,
usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego,
usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi związane z listami prezentów, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi
na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów
automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych,
wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej
dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 chronometraż imprez sportowych, cyrki, doradztwo zawodowe, 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, hazard, 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,
nocne kluby, obsługa ogrodów zoologicznych, 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 wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne [produkcja], przedszkola,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
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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), sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkolenia sado [szkolenia z japońskiej ceremonii picia
herbaty], szkoły z internatem, świadczenie usług w zakresie
karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, tresura zwierząt, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie obiektów
i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], udostępnianie obiektów
i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu
do salonów gier, 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 biblioteczne, usługi bibliotek objazdowych, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, 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 kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe
świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy],
usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, 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 obozów wakacyjnych [rozrywka], 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 do gier, wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie akwariów pokojowych,
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 sprzętu do nurkowania, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie zabawek,
wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja].
(210) 483781
(220) 2018 03 20
(731) WOŹNIAK JANUSZ ZBIGNIEW, Warszawa
(540) MOT RING

(531) 26.01.05, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie imprez sportowych, mianowicie wyścigów motocyklowych na krótkich torach o luźnej
nawierzchni.
(210)
(731)

483788
(220) 2018 03 20
DOBRY WYBÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KONESER
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
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(540) ALEMBIK

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż alkoholi
bezalkoholowych.

oraz

napojów

(210) 483794
(220) 2018 03 20
(731) SOBOTA MARCIN P.P.H.U. SOLO, Stalowa Wola
(540) solo

(531) 21.03.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 drzwi metalowe, okna metalowe, 19 drzwi
niemetalowe, okna niemetalowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi handlu elektronicznego, usługi
sprzedaży wysyłkowej w związku z następującymi towarami:
drzwi, okna, akcesoria i osprzęt metalowy do drzwi i okien,
bramy garażowe, bramy ogrodzeniowe, ogrodzenia, automatyka do bram i ogrodzeń, parapety, rolety.
483800
(220) 2018 03 20
ABRAMOWICZ DAMIAN SEBASTIAN KUNA SYSTEM,
Bielsko-Biała
(540) Kuna System Woda tak czysta, jak chciała natura

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 11 instalacje do oczyszczania, odsalania
i uzdatniania wody, filtry do oczyszczania wody, urządzenia do oczyszczania wody, elektryczne filtry do oczyszczania wody przeznaczone do użytku domowego, urządzenia
do oczyszczania wody do użytku domowego, urządzenia
do oczyszczania wody do użytku przemysłowego, aparatura
i instalacje do zmiękczania wody, urządzenia odsalające wodę
wykorzystujące odwróconą osmozę, urządzenia zmiękczające wodę, zawory do instalacji zaopatrujących w wodę,
ograniczniki przepływu do urządzeń oczyszczających wodę
za pomocą odwróconej osmozy, zbiorniki ciśnieniowe wody,
membrany do filtrowania wody, urządzenia filtracyjne z wkładami [sprzęt do uzdatniania wody], krany do wody, urządzenia do uzdatniania wody, 32 woda, woda mineralna, woda
gazowana, 35 usługi sprzedaży i/lub hurtowej oraz usługi
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody,
filtry do oczyszczania wody, urządzenia do oczyszczania
wody, elektryczne filtry do oczyszczania wody przeznaczone do użytku domowego, urządzenia do oczyszczania wody
do użytku domowego, urządzenia do oczyszczania wody
do użytku przemysłowego, aparatura i instalacje do zmiękczania wody, urządzenia odsalające wodę wykorzystujące
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odwróconą osmozę, urządzenia zmiękczające wodę, zawory
do instalacji zaopatrujących w wodę, ograniczniki przepływu
do urządzeń oczyszczających wodę za pomocą odwróconej
osmozy, zbiorniki ciśnieniowe wody, membrany do filtrowania wody, urządzenia filtracyjne z wkładami [sprzęt do uzdatniania wody], krany do wody, urządzenia do uzdatniania
wody, woda, woda mineralna, woda gazowana.
(210) 483808
(220) 2018 03 20
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) POLOVIRYNA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutycznie, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety
dla ludzi.
(210) 483810
(220) 2018 03 20
(731) BRATKOWSKI WITOLD PPHU PARKUR, Pyzdry
(540) PEGAZ
(510), (511) 18 uprzęże, lejce, wędzidła dla koni, uździenice
dla koni, uzdy dla koni, łykawki dla koni, okrycia dla koni,
naczółki dla koni, buty dla koni, chomąta dla koni, nakolanniki dla koni, derki na konie, lonże do szkolenia koni, artykuły odzieżowe dla koni, artykuły do owijania nóg dla koni,
derki dla koni przeciw owadom, klapy na oczy dla koni,
ochraniacze na nogi i bandaże na kolana dla koni, zatyczki
do otworów na hacele do podkładów dla koni, podkowy
końskie, osłony na koński ogon, maski na łby końskie, czapraki pod siodła końskie, wytok [element rządu końskiego], siodła do jazdy konnej, wodze do lonżownia, puśliska,
strzemiona, siodła do jazdy, obroże, smycze dla zwierząt,
baty, bicze, torby, futra [skóry zwierzęce], kagańce, naoczniki końskie, opaski skórzane, paski pod brodę skórzane,
pokrowce na siodła końskie, postronki [zaprzęgi], pudełka
ze skóry lub z skóry wtórnej, pokrowce na siodła, zapięcia do siodeł, smycze (skórzane), strzemiona i elementy
[skórzane, gumowe], umocowania do siodeł, worki na obrok, skóra zwierzęca, skórzane pasy, uździenice, 35 usługi
sprzedaży takich towarów jak: glinka biała, impregnacja
skóry (środki chemiczne do -), kleje do skór, laktoza, preparaty chemiczne do impregnacji wodoodpornej skór, preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji gumy, selen,
siarczan miedzi, sól kamienna, sól surowa, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów,
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki
owadobójcze, witaminy dla przemysłu spożywczego, kosmetyki dla zwierząt, pasty do skór, wosk do butów, oleje
do konserwacji skór, pasta do obuwia, smary do konserwacji skór, tłuszcze do smarowania, wosk pszczeli, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt
w postaci przekąsek, lecznicze szampony dla zwierząt,
obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, owadobójcze
szampony dla zwierząt, spoiwa do kopyt zwierzęcych,
preparaty witaminowe, środki do mycia zwierząt, środki
do tępienia much, środki odkażające, tran, zioła lecznicze,
boksy dla koni [konstrukcje] z metalu, ostrogi, pojemniki
metalowe do karmy dla żywego inwentarza, brąz [wyroby
artystyczne], dzwonki dla zwierząt, łańcuchy metalowe,
podkowy [gwoździe, hufnale], sprzączki i statuetki z metali
nieszlachetnych, zawory metalowe, dziurkacze numerujące i rewolwerowe, gwintownice, klucze, młotki [narzędzia], narzędzia ścierne, noże do podcinania kopyt, noże
kowalskie, nożyczki, scyzoryki, szydła, tarniki, widły, kaski
do jazdy konnej, bandaże elastyczne usztywniające na stawy, kleszcze do kastracji, koce podgrzewane elektrycznie,
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biżuteria, książki, kalendarze, akwarele, chusteczki do nosa,
czasopisma, gazety, gumki do ścierania, karty, karty pocztowe, koperty, kreda krawiecka, linijki rysownicze, maszynki do ostrzenia ołówków, materiały do pisania i rysowania,
nalepki i naklejki, notatniki, obrazy i zdjęcia, ołówki, papierowe podkładki pod szklanki, pastele [kredki], pędzle, pióra i długopisy, podkładki na biurko, podpórki do książek,
podręczniki [książki], przybory szkolne, pudełka z papieru
i kartonu, rysunki, skoroszyty do dokumentów, spinacze
do papieru, torebki do pakowania, zeszyty do pisania i rysowania, uprzęże, lejce, wędzidła dla koni, uździenice dla
koni, uzdy dla koni, łykawki dla koni, okrycia dla koni, naczółki dla koni, buty dla koni, chomąta dla koni, nakolanniki
dla koni, derki na konie, lonże do szkolenia koni, artykuły odzieżowe dla koni, artykuły do owijania nóg dla koni,
derki dla koni przeciw owadom, klapy na oczy dla koni,
ochraniacze na nogi i bandaże na kolana dla koni, zatyczki
do otworów na hacele do podkładów dla koni, podkowy
końskie, osłony na koński ogon, maski na łby końskie, czapraki pod siodła końskie, wytok [element rządu końskiego], siodła do jazdy konnej, wodze do lonżownia, puśliska,
strzemiona, siodła do jazdy, obroże, smycze dla zwierząt,
baty, bicze, torby, futra [skóry zwierzęce], kagańce, naoczniki końskie, opaski skórzane, paski pod brodę skórzane,
pokrowce na siodła końskie, postronki [zaprzęgi], pudełka
ze skóry lub z skóry wtórnej, pokrowce na siodła, zapięcia
do siodeł, smycze (skórzane), strzemiona i elementy [skórzane, gumowe], umocowania do siodeł, worki na obrok,
skóra zwierzęca, skórzane pasy, uździenice, stojaki [wieszaki] na siodła, wędzidła i uprzęże, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, koziołki na noże, pojemniki
do pakowania z tworzyw sztucznych, pokrowce na odzież
[magazynowanie], posążki z drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, posłania dla zwierząt domowych,
pościel, oprócz bielizny pościelowej, skrzynki na narzędzia,
niemetalowe, puste, miotły i kije do mioteł, mechaniczne
poidła dla zwierząt w postaci przenośnych dystrybutorów
wody i płynów, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, miotły, porcelana, pojemniki stosowane w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, dzbanki do kawy nieelektryczne, foremki
do wycinania ciasteczek, gąbki czyszczące, grzebienie dla
zwierząt, ircha do czyszczenia, karafki [na alkohol], koryta,
koryta do picia, kubki, łyżki do butów, miotełki do kurzu,
miotły, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, kieliszki do jajek, pudełka na słodycze,
szczotki dla koni, szczotki do butów, termosy do napojów,
zgrzebła, żłoby dla zwierząt, szufelki do usuwania ekskrementów zwierzęcych, siatki na siano, szufelki do zamiatania, sznurki, ręczniki, poszewki na poduszki [poszwy
na poduszki], odzież, obuwie, nakrycia głowy, rękawiczki,
skarpety i skarpetki jeździeckie, szale, kominy, wyprawki
dziecięce [odzież], broszki [dodatki do ubrań], dekoracyjne
akcesoria do włosów, frędzle, kokardy do włosów, przepaski do włosów, siatki na włosy, spinki [klamerki] do włosów,
spinki do włosów, dywany, chodniki, maty, gry, zabawki,
artykuły i sprzęt sportowy, karma i pasza dla zwierząt, smakołyki dla koni.
(210) 483811
(220) 2018 03 20
(731) NASER ASADI MASOUD, Dubai, AE
(540) JACK WRESTLER
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
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(210) 483815
(220) 2018 03 20
(731) MALEWSKI TOMASZ, Barczewo
(540) dobrelegowiska.pl
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graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie taśm wideo.
483833
(220) 2018 03 21
PIGMENT SPÓŁKA JAWNA R. BIELAK, J. BIELAK,
Szczecin
(540) GAUDIOS
(510), (511) 2 farby, lakiery, gumity, impregnaty, masy szpachlowe, pigmenty, 19 masy (wyprawy) tynkarskie, dekoracje
tynkarskie.
(210)
(731)

(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 20 budy, kojce i legowiska dla zwierząt
domowych.
483816
(220) 2018 03 20
SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA AKCYJNA,
Bolechowo-Osiedle
(540) Trollino
(210)
(731)

(210) 483836
(220) 2018 03 21
(731) CHĄDZYŃSKI SANDRO GSC, Warszawa
(540) SAN THAI ORIGINAL THAI CUISINE

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 12 trolejbusy, autobusy, autokary, pojazdy
do poruszania się po ziemi, części zamienne do trolejbusów,
autobusów, autokarów i pojazdów do poruszania się po ziemi, nie zawarte w innych klasach.
(210) 483818
(220) 2018 03 20
(731) KOS KATARZYNA MAGDALENA, Kraków
(540) I COFFEE

(531)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, ziarna kawy, kawa parzona, 40 palenie
i przetwarzanie kawy, palarnia, 41 akademia baristy, szkolenia
barmańskie, szkolenia dla baristów, 43 usługi baristyczne, gastronomiczne, kawiarnia.

(210)
(731)

(210) 483829
(220) 2018 03 21
(731) KUŹMICZ MARIKA NATALIA, Warszawa
(540) Warsaw Gallery Weekend
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez
galerie sztuki, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa
w handlu, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wyceny handlowe, wynajem bilbordów
[tablic reklamowych], wynajem przestrzeni reklamowej,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 41 informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi kulturalne,
edukacyjne lub rozrywkowe, świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi w zakresie opracowania

26.04.01, 26.04.15, 26.04.18, 05.03.11, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, hotele, kafeterie, kawiarnie, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki.
483838
(220) 2018 03 21
VOLCANIC MINERALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Posada
(540) VOLCANIC MINERALS
(510), (511) 19 mączka skalna na bazie skał wulkanicznych.
(210) 483846
(220) 2018 03 21
(731) ŁACISZ TADEUSZ P.H.U. ŁACISZ, Radomsko
(540) TAŃCOWANE

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.07.04, 02.07.16, 02.07.23, 09.01.10
(510), (511) 32 piwo.
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(210) 483847
(220) 2018 03 21
(731) DAPCZYŃSKA MAGDALENA DOTYK, Sosnowiec
(540) MD DOTYK

Nr ZT18/2018

(210) 483854
(220) 2018 03 21
(731) STANISZEWSKI DARIUSZ SZANTI, Chwaszczyno
(540) tuttu

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 odzież, ubrania sportowe i turystyczne, 35 usługi w zakresie sprzedaży odzieży sportowej
i turystycznej.
(531) 26.01.01, 26.01.14, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.13, 05.05.01
(510), (511) 41 usługi: organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
usługi wydawnicze, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, 44 usługi: bioenergoterapii, chiropraktyki, akupresury, usługi medycyny alternatywnej.
483848
(220) 2018 03 21
PROSKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock
(540) COTTONBEE
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami i tekstyliami, usługi sklepów detalicznych online obejmujące tekstylia i tkaniny, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, 40 drukowanie wzorów, drukowanie wzorów
dla osób trzecich, nadruk wzorów na tkaninach i tekstyliach,
usługi druku na tkaninach i tekstyliach, udzielanie informacji
związanych z usługami druku, szycie (produkcja na zamówienie), przygotowywanie i obróbka tkanin, udzielanie informacji w zakresie usług przygotowywania i obróbki tkanin,
42 usługi w zakresie projektowania grafik, projektowanie
wzorów, usługi w zakresie projektowania tkanin i tekstyliów,
udzielanie informacji w zakresie usług projektowania grafik,
wzorów oraz tkanin i tekstyliów.

483855
(220) 2018 03 21
S.A.M. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) DROP

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 12 auta, pojazdy elektryczne, motocykle.
(210) 483856
(220) 2018 03 21
(731) TRAGAR TRĄBKA SPÓŁKA JAWNA, Zebrzydowice
(540) TRAGAR importer i dystrybutor agd

(210) 483849
(220) 2018 03 21
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) GRIBERO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania
u ludzi.
(531)
(210) 483853
(220) 2018 03 21
(731) STANISZEWSKI DARIUSZ SZANTI, Chwaszczyno
(540) GLOBTREK

(531)

27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.10, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.09, 26.03.23, 01.05.02,
21.03.01
(510), (511) 25 odzież, ubrania sportowe i turystyczne, 35 usługi w zakresie sprzedaży odzieży sportowej
i turystycznej.

29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 26.04.03,
26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 11.03.04, 26.03.23,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego,
w tym usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w Internecie,
handel hurtowy i detaliczny artykułami gospodarstwa domowego, m.in. wyrobami emaliowanymi i ze stali nierdzewnej, artykułami z drewna i plastiku użytkowego, porcelaną,
ceramiką, szkłem, sztućcami, drobiazgami kuchennymi i łazienkowymi, sprzętem zmechanizowanym i niezmechanizowanym, artykułami do przetwórstwa, wyrobami ogrodniczymi, grillami i artykułami do grillowania oraz artykułami
wyposażenia wnętrz, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach i sklepach z artykułami gospodarstwa domowego.

Nr ZT18/2018
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(210) 483857
(220) 2018 03 21
(731) KOSOŃ IRENA PPHU LARO, Kamieniec Ząbkowicki
(540) Laro

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 11.03.09,
09.01.10, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.03,
26.11.13
(510), (511) 30 batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], batoniki
z polewą czekoladową, batoniki owsiane, batoniki musli, batoniki z nadzieniem czekoladowym, batoniki z polewą czekoladową, batony czekoladowe, cukierki wykonane ręcznie,
cukierki z kakao, czekolada, wyroby czekoladowe, czekolada
mleczna, czekoladki w kształcie pralinek, czekoladki z nadzieniem, czekolada na polewy lub posypki, czekolada z alkoholem, czekolada z alkoholem i owocami, czekoladki, desery
czekoladowe, draże czekoladowe, jajka czekoladowe, karmel,
karmelki [cukierki], kremy czekoladowe, marcepan w czekoladzie, migdały w polewie czekoladowej, orzechy laskowe
w polewie czekoladowej, mleczne wyroby cukiernicze, musy
czekoladowe, nadziewana czekolada, orzechy w czekoladzie,
owoce w polewie czekoladowej, owoce konserwowane w polewie czekoladowej, pralinki, praliny wytworzone z czekolady,
produkty na bazie czekolady, słodycze zawierające owoce,
wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby cukiernicze na bazie orzeszków, w tym orzeszków arachidowych i migdałów,
kakao, imbir [przyprawa], kawa, miód, papryka [przyprawa],
pieprz, wanilia, cynamon, przyprawy, 35 zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, sprzedaż dla osób trzecich - czekolady, produktów czekoladowych oraz orzechów i owoców
w czekoladzie, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama, usługi eksportowo-importowe oraz doradztwo
handlowe, usługi w zakresie organizowania wystaw w celach handlowych, usługi w zakresie kojarzenia kontrahentów
handlowych i prowadzenia przedstawicielstw handlowych
podmiotów zagranicznych w kraju, kompleksowa oferta wyżej wymienionych towarów podkreślająca ich zalety tak aby
umożliwiać nabywcom tych towarów, obejrzenie i dokonanie
zakupu w dobrych warunkach w tym przez Internet.
483859
(220) 2018 03 21
MAKOWCZYŃSKI BARTOSZ MAK PRODUKT POLSKA,
Zielona Góra
(540) NOSOROŻEC

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.03.03,
03.02.07, 03.02.15, 03.02.24, 26.03.07, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 12 akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, błotniki do rowerów, części i akcesoria do pojazdów
lądowych, częściowo dopasowane pokrowce do pojazdów,
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dopasowane pokrowce na rowery, dopasowane pokrowce
na pojazdy, rowery, sakwy rowerowe, nakładki na szprychy
rowerowe, ochronne pokrowce do pojazdów [dopasowane],
okrycia siodełek do rowerów, pokrowce na opony, pokrowce na siodełka do rowerów, pokrycia siodełek rowerów lub
motocykli, torby na bagażnik rowerowy, torby rowerowe,
35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
[punkty informacji konsumenckiej], informacja handlowa
[działalność gospodarcza], organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie i prowadzenie
wystaw handlowych, organizowanie aukcji internetowych,
organizacja wystaw w celach handlowych, pokaz handlowy [dla osób trzecich], prowadzenie pokazów handlowych,
usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami
samochodowymi.
483861
(220) 2018 03 21
PLECZYŃSKI MACIEJ, BRATKA WŁODZIMIERZ
AUTO PAKA SPÓŁKA CYWILNA, Jelonek
(540) AUTO PAKA
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej przyczep do pojazdów lądowych, usługi sprzedaży hurtowej przyczep
do pojazdów lądowych.
(210)
(731)

(210) 483862
(220) 2018 03 21
(731) WOŚ SŁAWOMIR EURO FASHION, Pruszcz Gdański
(540) AKADEMIA STYLIZACJI RZĘS

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.08, 26.11.13
(510), (511) 3 rzęsy, rzęsy sztuczne, kosmetyki do rzęs, tusze do rzęs, farba do rzęs, wydłużające tusze do rzęs, kleje
do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do mocowania sztucznych rzęs, kleje do sztucznych rzęs, włosów
i paznokci, 16 czasopisma [periodyki], czasopisma branżowe, 35 udzielanie informacji konsumenckich o produktach
w zakresie kosmetyków, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi
dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi,
usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych,
usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, badania marketingowe
w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, 41 usługi szkół pielęgnacji
urody, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, nauczanie
w zakresie pielęgnacji urody, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze (w tym
elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze
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w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze
za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi
wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, wydawanie czasopism, publikowanie czasopism,
publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie
książek, czasopism, publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, 44 usługi przedłużania rzęs, usługi
farbowania rzęs, usługi podkręcania rzęs, usługi koloryzacji
rzęs, usługi trwałego podkręcania rzęs, usługi pielęgnacji
urody, w szczególności w zakresie rzęs, pielęgnacja urody,
zabiegi pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji urody, doradztwo dotyczące urody, doradztwo w zakresie urody, usługi
doradcze dotyczące urody, usługi doradcze dotyczące
pielęgnacji urody, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody,
doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody.
483863
(220) 2018 03 21
PLECZYŃSKI MACIEJ, BRATKA WŁODZIMIERZ
AUTO PAKA SPÓŁKA CYWILNA, Jelonek
(540) AUTO PAKA PRZYCZEPY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.01.08
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej przyczep do pojazdów lądowych, usługi sprzedaży hurtowej przyczep
do pojazdów lądowych.
483864
(220) 2018 03 21
LEMONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) pure lemons MODERN ORGANIC SHOP
(210)
(731)

Nr ZT18/2018

(540) BRING

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 9 oprogramowanie, 39 logistyka transportu.
483875
(220) 2018 03 21
EKIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) EKIO
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 05.01.05
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z artykułami spożywczymi, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności
lub napojów.
483877
(220) 2018 03 21
EKIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) EKIO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z artykułami spożywczymi, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności
lub napojów.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.07.11, 05.07.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna obejmująca produkty toaletowe, perfumy, produkty kosmetyczne, produkty
do makijażu, produkty do pielęgnacji twarzy i ciała, produkty pielęgnacyjne i upiększające włosy w sklepach stacjonarnych i w sklepach internetowych, pokazy towarów,
promocja sprzedaży (dla osób trzecich) i usługi reklamowe
w dziedzinie promocji i sprzedaży kosmetyków, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie
[dystrybucja] próbek [promowanie towarów], dystrybucja
materiałów reklamowych [ulotki, materiały drukowane,
próbki], organizacja wystaw i konkursów w celach komercyjnych lub reklamy.
(210)
(731)

483870
(220) 2018 03 21
BRING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(210) 483887
(220) 2018 03 22
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) CEGRIN
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego,
napoje witaminizowane, lecznicze napoje mineralne.

Nr ZT18/2018
(210) 483892
(731) BRUŹ FILIP, Toruń
(540) Mio Piano restaurant
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(220) 2018 03 22

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowaniem,
organizowaniem i prowadzeniem imprez rozrywkowych,
planowanie przyjęć, planowanie specjalnych imprez, obsługa gości na imprezach rozrywkowych, doradztwo w zakresie
planowania imprez specjalnych, organizacja i prowadzenie
balów, 43 usługi restauracji, usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, usługi cateringu zewnętrznego, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), udostępnianie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal konferencyjnych, organizacja wesel, chrzcin,
komunii, imprezy firmowe (zapewnianie jedzenia i napojów), doradztwo kulinarne, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, organizacja przyjęć weselnych,
organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie
żywności dla innych na zasadzie zlecenia na zewnątrz, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, usługi w zakresie bankietów,
zapewnienie pomieszczeń na uroczystości, zapewnianie
żywności i napojów w restauracjach, organizowanie imprez
okolicznościowych.
483907
(220) 2018 03 22
DUDA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
AKCYJNA, Poznań
(540) DIASFERA łódzka

(210)
(731)

(531) 25.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, 36 finansowanie nieruchomości,
dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], wycena
nieruchomości, wynajem nieruchomości, powiernictwo
nieruchomości, agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, usługi kredytowania nieruchomości,
ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], wyceny finansowe nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena], usługi
wyceny nieruchomości, wycena nieruchomości [finansowa],
usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi
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agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, 37 konserwacja nieruchomości, budowanie nieruchomości, remont
nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych,
budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa budynków
mieszkalnych i komercyjnych, budowa domów, budowa
sklepów, 42 oględziny nieruchomości, projektowanie budowlane, projektowanie budynków, projektowanie urbanistyczne, projektowanie techniczne, projektowanie wnętrz
komercyjnych, usługi w zakresie projektowania komercyjnego, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych.
(210) 483909
(220) 2018 03 22
(731) NARODOWY BANK POLSKI, Warszawa
(540) 1918 2018 My Polacy

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, biuletyny elektroniczne do pobrania, chipy zawierające muzyczne nagrania
dźwiękowe, czasopisma elektroniczne, czcionki drukarskie do pobrania przy użyciu przekazu elektronicznego,
czcionki drukarskie do pobrania, czcionki zapisane na nośnikach magnetycznych, dyski optyczne z muzyką, e-booki, dokumentacja komputerowa w formie elektronicznej,
edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, elektroniczne kartki z życzeniami do pobrania
do przesyłania pocztą tradycyjną, elektroniczne partytury, do pobrania, elektroniczne sprawozdania do pobrania, film kinematograficzny, naświetlony, filmy animowane, filmy [błony] naświetlone, filmy do pobrania, filmy
do przezroczy naświetlone, filmy kinematograficzne, filmy
o zwiększonej czułości, naświetlone, filmy rysunkowe animowane, filmy światłoczułe [naświetlone], filmy wideo,
35 kampanie marketingowe, pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], pokazy towarów do celów promocyjnych, dystrybucja ulotek reklamowych, dystrybucja
ulotek promocyjnych, dystrybucja tekstów reklamowych,
pokazy towarów dla celów reklamowych, organizacja wystaw do celów reklamowych, organizacja i prowadzenie
prezentacji produktów, organizowanie pokazów w celach
handlowych, pokaz handlowy [dla osób trzecich], pokazy
towarów, prezentacje towarów i usług, przygotowywanie
i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, przygotowywanie pokazów w celach handlowych,
dostarczanie biznesowych informacji marketingowych,
dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie
informacji marketingowej, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie informacji na temat reklamy, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
usługi reklamowe, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, elektroniczne publikowanie
druków w celach reklamowych, gromadzenie informacji
związanych z reklamą, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja
marketingowa.
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483912
(220) 2018 03 22
OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) obpon pl
(210)
(731)
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(540) PROGRAM HELIKOPTER POLSKA

(531) 29.01.13, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się
na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 39 transport.
(210) 483927
(220) 2018 03 22
(731) BHOJWANI NEETU DESI BAZAAR, Raszyn
(540) Desi Bazaar KOLOROWY SMAK INDII
(531) 18.01.20, 02.01.17, 02.01.23, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 komputerowe bazy danych (pozyskiwanie
danych do rekrutacji pracowników), biura pośrednictwa pracy, outsourcing [doradztwo biznesowe], 38 zapewnienie dostępu do treści, stron internetowych i portali.
483913
(220) 2018 03 22
MILCZAREK KRZYSZTOF, Sade Budy;
MARSZAŁEK PAWEŁ, Żyrardów
(540) PULL THE WIRE
(510), (511) 9 muzyczne nagrania dźwiękowe, 41 organizowanie i wykonywanie koncertów.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

483914
(220) 2018 03 22
POLSKO-UKRAIŃSKI FUNDUSZ SPÓJNOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) POLSKO-UKRAIŃSKI Fundusz Spójności

(210)
(731)

(531) 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.15
(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, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, fakturowanie, usługi podatkowe,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
rekrutacja personelu.
(210)
(731)

483916
(220) 2018 03 22
HELI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SERVICES SPÓŁKA
KOMANDYTOWO AKCYJNA, Warszawa

(531) 27.05.01, 04.02.20
(510), (511) 14 ozdoby (biżuteria), biżuteria emaliowana,
amulety (biżuteria), naszyjniki (biżuteria), biżuteria damska,
biżuteria fantazyjna, biżuteria sztuczna, biżuteria osobista, zawieszki (biżuteria), broszki (biżuteria), bransoletki (biżuteria),
biżuteria, biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, 25 akcesoria na szyję, bluzy sportowe, koszulki polo, kurtki, męskie
i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, odzież, odzież
damska, odzież jedwabna, odzież kaszmirowa, odzież męska,
sari, swetry polo, odzież rekreacyjna, odzież z imitacji skóry,
swetry, skarpetki, szale, szorty, t-shirty z krótkim rękawem,
szaliki, 29 dal (indyjskie danie z roślin strączkowych), gotowe
posiłki z drobiu, desery owocowe, gotowe posiłki składające
się głównie z ryb, gotowe posiłki gotowane składające się
całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się
głównie z owoców morza, mieszanki owoców i orzechów,
konserwy, marynaty, konserwowane ryby, konserwowane
warzywa, konserwowe owoce morza, przyprawy smakowe (pikle), przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych), mieszanki owoców
suszonych, mieszanki przekąsek składające się z suszonych
owoców i orzechów przetworzonych, nasiona jadalne, nasiona przetworzone, nasiona roślin strączkowych w puszce,
olej i tłuszcz kokosowy, olej palmowy jadalny, olej sezamowy, olej sojowy, olej z orzechów, oleje i tłuszcze, przekąski
na bazie kokosu, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie
suszonych owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski
na bazie ziemniaków, przyprawy, przyprawy suche, danie
gotowe z mięsa, gotowe dania warzywne, 30 sosy [przyprawy], przyprawy korzenne, przyprawy w proszku, dodatki
smakowe i przyprawy, sól, przyprawy i dodatki smakowe, słodycze, zioła suszone, pikantne sosy używane jako przyprawy, gotowe dania z makaronu, gotowe dania z ryżu, gotowe
desery [wyroby cukiernicze], gotowe produkty spożywcze
w postaci sosów, gotowe sosy, herbata, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa, pieprz, przyprawa curry,
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przyprawa chili, ryż, zioła do celów spożywczych, 35 usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kateringowe, usługi
barów i restauracji, restauracje samoobsługowe, usługi cateringu zewnętrznego, catering w kafeteriach szybkiej obsługi,
restauracje serwujące delikatesy, restauracje z grillem, restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania na wynos,
usługi mobilnych restauracji, usługi barów typu fast-food
na wynos, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering),usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, bary, bary szybkiej obsługi [snack-bary], bary
sałatkowe, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, usługi kawiarni, usługi kateringowe dla firm, katering
obejmujący żywność i napoje na bankiety, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach.
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nomicznych oferujących przygotowaną do konsumpcji
żywność i napoje, przygotowywanie i sprzedaż żywności
„na wynos”, catering, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie, także za pomocą sieci komputerowej w systemie on-line,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem.
(210) 483932
(220) 2018 03 22
(731) Monster Energy Company, Corona , US
(540) PREDATOR
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym napoje gazowane oraz napoje energetyzujące, syropy do napojów, koncentraty, proszki i inne preparaty do sporządzania napojów,
w tym napojów gazowanych i energetyzujących, piwo.
(210) 483948
(220) 2018 03 23
(731) MUSKAŁA DARIUSZ, Bełchatów
(540) SELECTIONOVER

(531) 06.01.02, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 35 usługi reklamowe sprzedaży detalicznej i hurtowej.
483957
(220) 2018 03 23
CENTRUM MEDYCZNE REVITALIFE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) RevitaLife MEDICAL CLINIC
(210)
(731)

(210) 483928
(220) 2018 03 22
(731) GOLISZ MARCIN MAXV, Głowno
(540) Fimfi
(510), (511) 25 obuwie, odzież.
(210) 483929
(220) 2018 03 22
(731) GOLISZ MARCIN MAXV, Głowno
(540) KNITIS
(510), (511) 25 obuwie, odzież.
483930
(220) 2018 03 22
EUROPIEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) W Chlebaku Bakery Shop
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w zakresie żywności, wyrobów piekarniczych, wyrobów cukierniczych, wyrobów
czekoladowych, słodyczy, ciast, deserów, wyrobów mlecznych, wyrobów na bazie mleka, śmietany, kakao, czekolady,
kanapek, dań gotowych, ciepłych przekąsek, bulionów, zup,
sałatek, kawy, herbaty, czekolady, napojów, napojów mrożonych, soków, lodów, sorbetów, 43 serwowanie i oferowanie
żywności i napojów w sklepach piekarniczo-cukierniczych,
usługi bistro, kawiarni, kafeterii i innych zakładów gastro(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, placówki opieki medycznej, pomoc medyczna, salony piękności.
(210) 483958
(220) 2018 03 23
(731) GRZECH GRZEGORZ, Gdynia
(540) grzech hair
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(531) 02.03.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 włosy ludzkie jako protezy, włosy naturalne
jako protezy, włosy sztuczne jako protezy, włosy syntetyczne
jako protezy, peruki, treski, peruki jako protezy, tupety jako
protezy, rzęsy naturalne jako protezy, rzęsy syntetyczne jako
protezy, 26 arkusze folii aluminiowej do robienia pasemek
na włosach, włosy ludzkie, włosy naturalne, włosy sztuczne,
włosy syntetyczne, włosy do przedłużania, warkocze z włosów, treski z włosów, ozdoby do włosów, siatki na włosy, pasemka włosów, pasemka na mikroringi, pasemka na keratynę, pasemka na ultradźwięki, włosy na taśmie materiałowej,
włosy na taśmie silikonowej, włosy pod metodę tape-on,
włosy na spinkach, włosy pod metodę clip-in, włosy na żyłce,
włosy do przedłużania, włosy do zagęszczania, grzywki, kitki
z włosów na spinkach, peruki z włosów naturalnych, peruki z włosów sztucznych, dopinki z włosów do fryzur, chusty
do włosów, czepki do farbowania włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, opaski do włosów, wstążki do włosów, wałki
do włosów, folie koloryzacji włosów, frotki do włosów, gumki
do włosów, klamry do włosów, kokardy do włosów, koraliki ozdobne do włosów, kosmyki do włosów, ludzkie włosy,
ozdoby do włosów, papiloty, przepaski do włosów, spinki
do włosów, klamerki do włosów, sploty włosów, sprężynki
do włosów, treski naturalne, treski sztuczne, szpilki do włosów, taśma do mocowania peruk, kleje do mocowania peruk,
taśma do mocowania tupecika do głowy, tupety, peruczki,
keratyny do przerabiania włosów na pasemka, keratyna
miodowa, keratyna czarna, keratyna bursztynowa, keratyna
brązowa, keratyna biała, włókna do użytku jako zamienniki
włosów, wsuwki do włosów.
(210) 483960
(220) 2018 03 23
(731) GRZECH GRZEGORZ, Gdynia
(540) GH GRZECH HAIR by Grzegorz Grzech

(531) 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 3 removery do rzęs, szampony z odżywką
do włosów, środki do mycia włosów, talk do włosów, aktywatory do włosów, ampułki do włosów, balsam do brody, balsam odżywczy, balsamy do włosów, balsamy do wygładzania i prostowania włosów, barwniki do brody, bi-fazy
do włosów, botox do włosów, brylantyna w sztyfcie, brylantyna, cement do włosów, dekoloryzatory do włosów, emulsje do włosów, farby do brody, farby do brwi, farby do włosów, gumy do włosów, henny do brwi, kąpiele do włosów,
keratyna do włosów, kleje do rzęs, kosmetyczne płyny
do włosów, kosmetyczne preparaty do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyki do pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji włosów, kosmetyki, kredki do rzęs,
krem do włosów, kremy do pielęgnacji włosów, kremy
do utrwalania fryzury, kremy ochronne do włosów, kremy
odżywcze, kuracje do włosów, lakiery do włosów, leave-on do włosów, maseczki do układania włosów, maskara
do włosów, maski do włosów, mleczka do włosów, mus
do włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, nielecznicze
płyny do włosów, nielecznicze szampony do włosów, odżywczy wosk do włosów, odżywka do włosów dla dzieci,
odżywki do skóry głowy w formie sprayu, odżywki do włosów (do spłukiwania, bez spłukiwania), odżywki do włosów
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dla niemowląt, odżywki w kostce do włosów, oksydanty
do włosów, olejek do układania włosów, olejek do ułatwiający czesanie, olejki do brody, olejki do włosów, olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, opakowanie uzupełniające
do dozowników zawierające produkty do utrwalania włosów, opakowanie uzupełniające do dozowników zawierające
szampon, pasty do włosów, pianki do włosów, płukanki
do włosów, płyny do kuracji wzmacniającej włosy, płyny
do ondulacji włosów, płyny do pielęgnacji włosów, żele
w sprayu do włosów, płyny do włosów, płyny koloryzujące
do włosów, pomady do celów kosmetycznych, pomady
do włosów, spraye do włosów, preparaty do brwi, preparaty
do długotrwałego układania włosów (texturizer), preparaty
do falowania i kręcenia włosów, preparaty do koloryzacji
włosów, preparaty do mycia włosów, preparaty do ochrony
włosów, preparaty do oczyszczania włosów, preparaty
do ondulacji, preparaty do pielęgnacji rzęs, preparaty do prostowania włosów, preparaty do skręcania włosów, preparaty
do układania włosów, preparaty do włosów, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, preparaty nabłyszczające do włosów, preparaty termoochronne od włosów, primery do rzęs, produkty do ochrony farbowanych włosów,
produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, produkty
do usuwania farby z włosów, produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, produkty
utrwalające do włosów, proszek do włosów, removery
do włosów, rozjaśniacze do włosów, serum do włosów, suche szampony, żele do włosów, szampony do włosów, szampony koloryzujące, szampony przeciwłupieżowe, szampony
w kostkach, śmietanki do włosów, środki do koloryzacji włosów, środki do nawilżania włosów, środki do włosów, środki
pomagające rozczesać włosy, tonery do włosów, zagęszczacze do włosów, toniki do włosów, tusze do rzęs, woda utleniona do włosów do celów kosmetycznych, wosk do wąsów,
wybielacze (odbarwiacze) do celów kosmetycznych, puder
do włosów, 10 włosy ludzkie jako protezy, włosy naturalne
jako protezy, włosy sztuczne jako protezy, włosy syntetyczne
jako protezy, peruki, treski, peruki jako protezy, tupety jako
protezy, rzęsy naturalne jako protezy, rzęsy syntetyczne jako
protezy, 21 aplikatory do kosmetyków, buteleczki do nakładania farby do włosów, dozowniki produktów do utrwalania
włosów, elektryczne grzebienie do włosów, etui na grzebienie, futerały do przyborów kosmetycznych, nożyczki fryzjerskie, grzebienie, grzebyki do rzęs, miski do farbowania włosów,
pędzle do farbowania włosów, pojemniki do przechowywania akcesoriów do włosów, przybory kosmetyczne, szczoteczki do brwi, szczotki do włosów, 26 arkusze folii aluminiowej
do robienia pasemek na włosach, włosy ludzkie, włosy naturalne, włosy sztuczne, włosy syntetyczne, włosy do przedłużania, warkocze z włosów, treski z włosów, ozdoby do włosów, siatki na włosy, pasemka włosów, pasemka na mikroringi,
pasemka na keratynę, pasemka na ultradźwięki, włosy na taśmie materiałowej, włosy na taśmie silikonowej, włosy pod
metodę tape-on, włosy na spinkach, włosy pod metodę clip-in, włosy na żyłce, włosy do przedłużania, włosy do zagęszczania, grzywki, kitki z włosów na spinkach, peruki z włosów
naturalnych, peruki z włosów sztucznych, dopinki z włosów
do fryzur, chusty do włosów, czepki do farbowania włosów,
dekoracyjne akcesoria do włosów, opaski do włosów, wstążki
do włosów, wałki do włosów, folie koloryzacji włosów, frotki
do włosów, gumki do włosów, klamry do włosów, kokardy
do włosów, koraliki ozdobne do włosów, kosmyki do włosów, ludzkie włosy, ozdoby do włosów, papiloty, przepaski
do włosów, spinki do włosów, klamerki do włosów, sploty
włosów, sprężynki do włosów, treski naturalne, treski sztuczne, szpilki do włosów, taśma do mocowania peruk, kleje
do mocowania peruk, taśma do mocowania tupecika do gło-
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wy, tupety, peruczki, keratyny do przerabiania włosów na pasemka, keratyna miodowa, keratyna czarna, keratyna bursztynowa, keratyna brązowa, keratyna biała, włókna do użytku
jako zamienniki włosów, wsuwki do włosów, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sieci sklepów
i na stronie internetowej zarówno w hurcie jak i detalu w tym
usługi prowadzenia hurtowni, sklepów detalicznych stacjonarnych i internetowych oraz sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej artykułów takich jak włosy ludzkie jako protezy, włosy naturalne jako protezy, włosy sztuczne jako protezy, włosy
syntetyczne jako protezy, włosy ludzkie, włosy naturalne,
włosy sztuczne, włosy syntetyczne, włosy do przedłużania,
warkocze z włosów, treski z włosów, ozdoby do włosów, siatki na włosy, pasemka na mikroringi, keratyna, włosy na taśmie, tapeon, włosy na clip, grzywki, peruki i wyroby perukarskie, kitki z włosów, akcesoriów do przedłużania włosów
oraz wyrobów perukarskich, szczotki do włosów, grzebienie
do włosów, rzęsy naturalne, rzęsy sztuczne, 44 dopinanie
włosów, przedłużanie i zagęszczanie włosów, masaż, masaż
leczniczy, masaż rehabilitacyjny, masaż relaksacyjny, masaż
klasyczny, masaż gorącymi kamieniami, masaż aroma-terapeutyczny, masaż czekoladowy, drenaż limfatyczny, masaż
wspomagający odchudzanie, masaż bańką chińską, henna,
henna rzęs, henna brwi, regulacja brwi, makijaż trwały, makijaż trwały oczu, makijaż trwały brwi, zabiegi pielęgnacyjne
na twarz, peeling chemiczny, mikrodermabrazja, mikrodermabrazja z infuzją, nieinwazyjna metoda odmładzani skóry,
mezoterapia igłowa, medycyna estetyczna, laserowe usuwanie znamion skórnych, laserowe usuwanie zmian skórnych,
laserowe zamykanie naczyń, depilacja laserowa, odmładzanie i lifting z zastosowaniem nici, pielęgnacja dłoni i paznokci, manicure, pedicure, mikrodermabrazja diamentowa, aromaterapia, chirurgia plastyczna, fizjoterapia, fizykoterapia,
usługi fryzjerskie, usługi sauny, usługi solarium, tatuowanie,
usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi wizażu, peeling kawitacyjny, usługi kosmetyczne,
medycyna estetyczna, usuwanie zmarszczek, powiększanie
ust, odchudzanie, modelowanie sylwetki, usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi, usługi w zakresie chirurgii plastycznej, usługi w zakresie kosmetyki leczniczej, profilaktycznej
i upiększającej, odnowy biologicznej, laseroterapii, muzykoterapii, koloroterapii, akupunktury, kroiterapii, analiza kolorów (usługi kosmetyczne), analiza kosmetyczna, depilacja
woskiem, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo
dotyczące urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem
Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała włosów i urody, doradztwo w dziecinie pielęgnacji ciała włosów i urody, szkolenia z przedłużania włosów, kuracje do włosów, męskie salony
fryzjerskie, mycie włosów, usługi trwałego prostowania włosów, odbudowa włosów, ozdabianie ciała, pielęgnacja ciała
i włosów, ścinanie włosów, stylizacja i układanie włosów,
świadczenie usług przez salony piękności udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji o stylizacji włosów,
usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji usługi farbowania
brwi/rzęs/włosów, usługa zagęszczania/przedłużania rzęs,
usługi trwałej ondulacji włosów.
(210) 483961
(220) 2018 03 23
(731) GRZECH GRZEGORZ, Gdynia
(540) Włosy warte grzechu
(510), (511) 10 włosy ludzkie jako protezy, włosy naturalne
jako protezy, włosy sztuczne jako protezy, włosy syntetyczne
jako protezy, peruki, treski, peruki jako protezy, tupety jako
protezy, rzęsy naturalne jako protezy, rzęsy syntetyczne jako
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protezy, 26 arkusze folii aluminiowej do robienia pasemek
na włosach, włosy ludzkie, włosy naturalne, włosy sztuczne,
włosy syntetyczne, włosy do przedłużania, warkocze z włosów, treski z włosów, ozdoby do włosów, siatki na włosy, pasemka włosów, pasemka na mikroringi, pasemka na keratynę, pasemka na ultradźwięki, włosy na taśmie materiałowej,
włosy na taśmie silikonowej, włosy pod metodę tape-on,
włosy na spinkach, włosy pod metodę clip-in, włosy na żyłce,
włosy do przedłużania, włosy do zagęszczania, grzywki, kitki
z włosów na spinkach, peruki z włosów naturalnych, peruki z włosów sztucznych, dopinki z włosów do fryzur, chusty
do włosów, czepki do farbowania włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, opaski do włosów, wstążki do włosów, wałki
do włosów, folie koloryzacji włosów, frotki do włosów, gumki
do włosów, klamry do włosów, kokardy do włosów, koraliki ozdobne do włosów, kosmyki do włosów, ludzkie włosy,
ozdoby do włosów, papiloty, przepaski do włosów, spinki
do włosów, klamerki do włosów, sploty włosów, sprężynki
do włosów, treski naturalne, treski sztuczne, szpilki do włosów, taśma do mocowania peruk, kleje do mocowania peruk,
taśma do mocowania tupecika do głowy, tupety, peruczki,
keratyny do przerabiania włosów na pasemka, keratyna
miodowa, keratyna czarna, keratyna bursztynowa, keratyna
brązowa, keratyna biała, włókna do użytku jako zamienniki
włosów, wsuwki do włosów.
(210) 483962
(220) 2018 03 23
(731) GRZECH GRZEGORZ, Gdynia
(540) O włos. bliżej piękna.
(510), (511) 10 włosy ludzkie jako protezy, włosy naturalne
jako protezy, włosy sztuczne jako protezy, włosy syntetyczne
jako protezy, peruki, treski, peruki jako protezy, tupety jako
protezy, rzęsy naturalne jako protezy, rzęsy syntetyczne jako
protezy, 26 arkusze folii aluminiowej do robienia pasemek
na włosach, włosy ludzkie, włosy naturalne, włosy sztuczne,
włosy syntetyczne, włosy do przedłużania, warkocze z włosów, treski z włosów, ozdoby do włosów, siatki na włosy, pasemka włosów, pasemka na mikroringi, pasemka na keratynę, pasemka na ultradźwięki, włosy na taśmie materiałowej,
włosy na taśmie silikonowej, włosy pod metodę tape-on,
włosy na spinkach, włosy pod metodę clip-in, włosy na żyłce,
włosy do przedłużania, włosy do zagęszczania, grzywki, kitki
z włosów na spinkach, peruki z włosów naturalnych, peruki z włosów sztucznych, dopinki z włosów do fryzur, chusty
do włosów, czepki do farbowania włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, opaski do włosów, wstążki do włosów, wałki
do włosów, folie koloryzacji włosów, frotki do włosów, gumki
do włosów, klamry do włosów, kokardy do włosów, koraliki ozdobne do włosów, kosmyki do włosów, ludzkie włosy,
ozdoby do włosów, papiloty, przepaski do włosów, spinki
do włosów, klamerki do włosów, sploty włosów, sprężynki
do włosów, treski naturalne, treski sztuczne, szpilki do włosów, taśma do mocowania peruk, kleje do mocowania peruk,
taśma do mocowania tupecika do głowy, tupety, peruczki,
keratyny do przerabiania włosów na pasemka, keratyna
miodowa, keratyna czarna, keratyna bursztynowa, keratyna
brązowa, keratyna biała, włókna do użytku jako zamienniki
włosów, wsuwki do włosów.
(210) 483964
(220) 2018 03 23
(731) GRZECH GRZEGORZ, Gdynia
(540) Włosy NoName
(510), (511) 10 włosy ludzkie jako protezy, włosy naturalne jako protezy, włosy sztuczne jako protezy, włosy syntetyczne jako protezy, peruki, treski, peruki jako protezy,
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tupety jako protezy, rzęsy naturalne jako protezy, rzęsy
syntetyczne jako protezy, 26 arkusze folii aluminiowej
do robienia pasemek na włosach, włosy ludzkie, włosy naturalne, włosy sztuczne, włosy syntetyczne, włosy
do przedłużania, warkocze z włosów, treski z włosów,
ozdoby do włosów, siatki na włosy, pasemka włosów,
pasemka na mikroringi, pasemka na keratynę, pasemka na ultradźwięki, włosy na taśmie materiałowej, włosy
na taśmie silikonowej, włosy pod metodę tape-on, włosy
na spinkach, włosy pod metodę clip-in, włosy na żyłce,
włosy do przedłużania, włosy do zagęszczania, grzywki,
kitki z włosów na spinkach, peruki z włosów naturalnych,
peruki z włosów sztucznych, dopinki z włosów do fryzur,
chusty do włosów, czepki do farbowania włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, opaski do włosów, wstążki
do włosów, wałki do włosów, folie koloryzacji włosów,
frotki do włosów, gumki do włosów, klamry do włosów,
kokardy do włosów, koraliki ozdobne do włosów, kosmyki do włosów, ludzkie włosy, ozdoby do włosów, papiloty,
przepaski do włosów, spinki do włosów, klamerki do włosów, sploty włosów, sprężynki do włosów, treski naturalne,
treski sztuczne, szpilki do włosów, taśma do mocowania
peruk, kleje do mocowania peruk, taśma do mocowania
tupecika do głowy, tupety, peruczki, keratyny do przerabiania włosów na pasemka, keratyna miodowa, keratyna
czarna, keratyna bursztynowa, keratyna brązowa, keratyna biała, włókna do użytku jako zamienniki włosów,
wsuwki do włosów.
(210) 483965
(220) 2018 03 23
(731) MAKOŚ KATARZYNA, Zawoja
(540) CUDA WIANKI
(510), (511) 31 dekoracje kwiatowe, dekoracje ze świeżych
kwiatów, aranżacje z żywych kwiatów, wieńce z żywych
kwiatów, kompozycje z żywych kwiatów, bukiety ze świeżych kwiatów, rośliny doniczkowe.
483972
(220) 2018 03 23
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) omega med GOLD
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, maści do celów kosmetycznych, odżywki do celów kosmetycznych, środki do pielęgnacji włosów, 5 leki, produkty farmaceutyczne, suplementy diety zawierające kwasy tłuszczowe OMEGA, dietetyczne
środki spożywcze do celów leczniczych zawierające kwasy
tłuszczowe OMEGA, odżywki do celów leczniczych zawierające kwasy tłuszczowe OMEGA.
(210)
(731)

483973
(220) 2018 03 23
PODKARPACKA INSTYTUCJA GOSPODARKI
BUDŻETOWEJ CARPATIA, Rzeszów
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(540) PARZENICA

(531) 25.01.01, 25.01.05, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], planowanie przyjęć [rozrywka], prowadzenie
wycieczek z przewodnikiem, sport (wypożyczanie sprzętu
-) [z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, 43 domy turystyczne, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, rezerwacje
miejsc w hotelach, stołówki, usługi hotelowe, usługi barowe,
usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracyjne, usługi
rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[zakwaterowanie], wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń, wypożyczanie urządzeń do gotowania.
(210) 483977
(220) 2018 03 23
(731) KRYPCZYK ANNA, Czerwionka-Leszczyny
(540) an

(531) 27.07.13
(510), (511) 25 nakrycia głowy, odzież.
(210) 483979
(220) 2018 03 23
(310) 87621646
(320) 2017 09 25
(330) US
(731) Citigroup Inc., New York, US
(540) CITI PRIVATE BANKING FOR GLOBAL CITIZENS
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi
bankowości mobilnej, usługi w zakresie kart kredytowych
i kart debetowych, usługi finansowe, mianowicie kredyty
handlowe i finansowanie handlu, pożyczki i finansowanie
dla konsumentów, pośrednictwo giełdowe (akcje i obligacje), usługi obrotu papierami wartościowymi, usługi doradztwa i w zakresie gwarantowania emisji dla osób trzecich,
zarządzanie, planowanie i doradztwo w zakresie finansów
i inwestycji, usługi powiernictwa i planowania majątku, usługi doradcze dotyczące inwestycji i usługi zarządzania inwestycjami w ramach swobodnego uznania, świadczenie usług
w zakresie konsultacji kredytowych oraz zapytań kredytowych, udzielanie informacji na temat edukacji kredytowej,
usługi badań dotyczących finansów i informacje finansowe,
udostępnianie elektronicznego przetwarzania transferu
elektronicznego środków pieniężnych, zautomatyzowanych
izb rozliczeniowych (ACH), kart kredytowych, kart debetowych, czeków elektronicznych i płatności elektronicznych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, świadczenie usług finansowych, mianowicie ułatwianie transakcji
finansowych w zakresie usług płatniczych, mianowicie elektroniczne transfery środków pieniężnych.
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484013
(220) 2018 03 26
SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 232
SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO,
Warszawa

(531) 01.15.01, 03.07.10, 29.01.15
(510), (511) 41 edukacja [nauczanie], usługi edukacyjne.
484016
(220) 2018 03 26
SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 232
SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO,
Warszawa
(540) SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA
NR 100 Jaskółka

(210)
(731)

(531) 03.07.10, 26.01.04, 01.15.01, 01.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 edukacja [nauczanie], usługi edukacyjne.
(210) 484019
(220) 2018 03 26
(731) KUREK DARIUSZ, Lublin
(540) OZZO

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 9 cewki elektryczne, celki baterii, baterie
do oświetlania, transformatory elektryczne, szafy rozdzielcze [elektryczność], dzwonki alarmowe elektryczne, złącza
[elektryczność], skrzynki rozdzielcze [elektryczność], dzwonki sygnalizacyjne, puszki przełącznikowe [elektryczność],
liczniki, przewody elektryczne, łączniki elektryczne, złączki [elektryczność], skrzynki do przyłączy [elektryczność],
elektryczne urządzenia kontrolno - sterujące, przełączniki
elektryczne, ograniczniki [elektryczność], gniazdka, wtyczki
i inne kontakty [złącza elektryczne], tablice rozdzielcze [elektryczność], pulpity rozdzielcze [elektryczność], błyskowe żarówki do lamp [fotografika], elektryczne urządzenia pomiarowe, kable elektryczne, tablice sterownicze [elektryczność],
złącza do przewodów elektrycznych, złącza elektryczne,
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przekaźniki elektryczne, mierniki czasu naświetlania [światłomierze], druty [przewody] elektryczne, bezpieczniki, powłoki
do identyfikacji przewodów elektrycznych, tworniki [elektryczność], przemienniki, inwertory [elektryczność], przyrządy pomiarowe, baterie elektryczne, dzwonki [urządzenia
ostrzegające], zaciski przewodów [elektryczność], druty
[przewody] telegraficzne, drut topikowy [bezpieczniki], materiały na przewody instalacji elektrycznych, baterie słoneczne, lampy wyładowcze elektryczne inne niż do oświetlenia,
druty [przewody] telefoniczne, ściemniacze światła [regulatory], elektryczne, kable koncentryczne, diody świecące
[LED], transformatory podnoszące napięcie, migacze [światła
sygnalizacyjne], instalacje elektryczne do sterowania zdalnego procesami przemysłowymi, mierniki [przyrządy pomiarowe], wtyczki, gniazdka i inne kontakty [złącza elektryczne],
druty ze stopów metali [bezpieczniki topikowe], 11 stelaże
do abażurów, świecące numery do domów, grzejniki elektryczne, elektryczne lampy, górnicze lampy, lampiony, lampki elektryczne na choinkę, abażury do lamp, klosze do lamp,
lampy [reflektory], szkła do lamp, lampy bezpieczeństwa,
lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do oświetlania
akwarium, lampy elektryczne, oprawki do lamp elektrycznych, lampy laboratoryjne, lampy luminescencyjne rurowe
do oświetlania, lampy oświetleniowe, lampy uliczne, lampy
ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze, lampy wyładowcze elektryczne rurowe do oświetlenia, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, latarki, latarki kieszonkowe,
latarki kieszonkowe, elektryczne, latarnie oświetleniowe,
lampy luminescencyjne oświetleniowe, urządzenia elektryczne do ogrzewania, żarniki elektryczne do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania akwariów, oprawki do lamp
elektrycznych, lampy do oświetlenia, urządzenia i instalacje
do oświetlenia, oświetlenie sufitowe, żarówki oświetleniowe,
lampy projekcyjne do aparatów, lampy na promienie ultrafioletowe inne niż do celów leczniczych, reflektory do lamp,
rozpraszacz światła, rury do lamp, światła rowerowe, świeczniki, żyrandole, urządzenia do oświetlania za pomocą diod
elektroluminescencyjnych, elektryczne żarniki do lamp, elektryczne żarniki do ogrzewania, żarówki elektryczne, żarówki
oświetleniowe.
(210) 484020
(220) 2018 03 26
(731) KUREK DARIUSZ, Lublin
(540) NILSEN

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 9 cewki elektryczne, celki baterii, baterie
do oświetlania, transformatory elektryczne, szafy rozdzielcze [elektryczność], dzwonki alarmowe elektryczne, złącza
[elektryczność], skrzynki rozdzielcze [elektryczność], dzwonki sygnalizacyjne, puszki przełącznikowe [elektryczność],
liczniki, przewody elektryczne, łączniki elektryczne, złączki [elektryczność], skrzynki do przyłączy [elektryczność],
elektryczne urządzenia kontrolno - sterujące, przełączniki
elektryczne, ograniczniki [elektryczność], gniazdka, wtyczki
i inne kontakty [złącza elektryczne], tablice rozdzielcze [elektryczność], pulpity rozdzielcze [elektryczność], błyskowe żarówki do lamp [fotografika], elektryczne urządzenia pomiarowe, kable elektryczne, tablice sterownicze [elektryczność],
złącza do przewodów elektrycznych, złącza elektryczne,
przekaźniki elektryczne, mierniki czasu naświetlania [światłomierze], druty [przewody] elektryczne, bezpieczniki, powłoki
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do identyfikacji przewodów elektrycznych, tworniki [elektryczność], przemienniki, inwertory [elektryczność], przyrządy pomiarowe, baterie elektryczne, dzwonki [urządzenia
ostrzegające], zaciski przewodów [elektryczność], druty
[przewody] telegraficzne, drut topikowy [bezpieczniki], materiały na przewody instalacji elektrycznych, baterie słoneczne, lampy wyładowcze elektryczne inne niż do oświetlenia,
druty [przewody] telefoniczne, ściemniacze światła [regulatory], elektryczne, kable koncentryczne, diody świecące
[LED], transformatory podnoszące napięcie, migacze [światła
sygnalizacyjne], instalacje elektryczne do sterowania zdalnego procesami przemysłowymi, mierniki [przyrządy pomiarowe], wtyczki, gniazdka i inne kontakty [złącza elektryczne],
druty ze stopów metali [bezpieczniki topikowe], 11 stelaże
do abażurów, świecące numery do domów, grzejniki elektryczne, elektryczne lampy, górnicze lampy, lampiony, lampki elektryczne na choinkę, abażury do lamp, klosze do lamp,
lampy [reflektory], szkła do lamp, lampy bezpieczeństwa,
lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do oświetlania
akwarium, lampy elektryczne, oprawki do lamp elektrycznych, lampy laboratoryjne, lampy luminescencyjne rurowe
do oświetlania, lampy oświetleniowe, lampy uliczne, lampy
ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze, lampy wyładowcze elektryczne rurowe do oświetlenia, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, latarki, latarki kieszonkowe,
latarki kieszonkowe, elektryczne, latarnie oświetleniowe,
lampy luminescencyjne oświetleniowe, urządzenia elektryczne do ogrzewania, żarniki elektryczne do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania akwariów, oprawki do lamp
elektrycznych, lampy do oświetlenia, urządzenia i instalacje
do oświetlenia, oświetlenie sufitowe, żarówki oświetleniowe,
lampy projekcyjne do aparatów, lampy na promienie ultrafioletowe inne niż do celów leczniczych, reflektory do lamp,
rozpraszacz światła, rury do lamp, światła rowerowe, świeczniki, żyrandole, urządzenia do oświetlania za pomocą diod
elektroluminescencyjnych, elektryczne żarniki do lamp, elektryczne żarniki do ogrzewania, żarówki elektryczne, żarówki
oświetleniowe.
484024
(220) 2018 03 26
LAMBDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) LAMBDA
(210)
(731)

(531) 26.03.01, 26.03.05, 26.03.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 wkłady z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek, wkłady z atramentem do drukarek, tonery (tusz)
do fotokopiarek, barwniki, mieszanki drukarskie (tusz),
16 wkłady atramentowe, atrament, taśmy nasączone tuszem
do drukarek komputerowych, 37 regeneracja i napełnianie
tonerów i tuszów.
(210)
(731)

484027
(220) 2018 03 26
RK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zalesie Górne

Nr ZT18/2018

(540) rk INVESTMENT

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 budownictwo, doradztwo budowlane.
(210) 484031
(220) 2018 03 26
(731) SROKOWSKI MACIEJ CONSULTING, Kraków
(540) BIMBER
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie społecznościowe, oprogramowanie użytkowe do usług tworzenia
sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem Internetu,
mobilne aplikacje społecznościowe, 35 usługi zarządzania
społecznością on-line, reklama w Internecie dla osób trzecich, w szczególności udostępnianie powierzchni reklamowej on-line, publikacja tekstów reklamowych, 45 usługi
serwisów społecznościowych on-line, usługi tworzenia sieci
kontaktów społecznych on-line za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania.
(210) 484034
(220) 2018 03 26
(731) WIECZOREK JANUSZ DOM TECHNICZNY, Kraków
(540) DT DOM TECHNICZNY

(531) 26.03.01, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 7 elektronarzędzia, maszyny do obróbki skrawaniem metali, precyzyjne obrabiarki do obróbki skrawaniem
materiałów, frezarki, narzędzia pneumatyczne, gładzarki, maszyny do obróbki tworzyw sztucznych, elektryczne narzędzia ręczne, maszyny do produkcji narzędzi, frezy do frezarek, narzędzia obsługiwane mechanicznie, narzędzia ręczne
o napędzie mechanicznym, obrabiarki precyzyjne, roboty
przemysłowe do obróbki metali, precyzyjne obrabiarki
do obróbki skrawaniem przedmiotów obrabianych, automatyczne prasy do obróbki metali, narzędzia ręczne z napędem pneumatycznym, przenośne narzędzia pneumatyczne,
9 przyrządy pomiarowe, czujniki pomiarowe, przykładnice
pomiarowe, optyczne urządzenia pomiarowe, przyrządy
pomiarowe czujnikowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, urządzenia pomiarowe zawartości, elektromagnetyczne
czujniki pomiarowe, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy
do pomiaru odległości i wymiarów, urządzenia pomiarowe,
do liczenia, wyrównywania i kalibracji, 40 obróbka metali,
cięcie metalu, kształtowanie elementów metalowych, obróbka skrawaniem części dla osób trzecich, cieplna obróbka
metali, dostarczanie informacji dotyczących obróbki materiałów, tłoczenie metali, wiercenie w metalach, kształtowanie elementów metalowych, formowanie metali na zimno,
usługi w zakresie obróbki metalu, obróbka powierzchni metalowych przy wykorzystaniu technik szlifowania dokładnego, obróbka powierzchni metalowych poprzez szlifowanie
dokładne i polerowanie ścierne, produkcja na zamówienie
narzędzi dla osób trzecich, nakładanie powłok odpornych
na zużycie na elementów techniczne, nakładanie ochron-
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nych powłok powierzchniowych na maszyny i narzędzia,
nakładanie powłok odpornych na zużycie na metale i tworzywa sztuczne.
(210) 484036
(220) 2018 03 26
(731) AWM BUDOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) AWM BUDOWNICTWO S.A.

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budownictwo.
484042
(220) 2018 03 26
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Trzymaj się ciepło, jesteśmy w kontakcie
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej energii elektrycznej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw
gazowych w systemie sieciowym, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw stałych, ciekłych i gazowych, rud, metali,
chemikaliów przemysłowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów, wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, zarządzanie
projektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich],
wprowadzanie na rynek nowych produktów, pozyskiwanie
i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, usługi zarządzania danymi, nadzór nad działalnością
gospodarczą, audyt przedsiębiorstw, zarządzanie dokumentacją biznesową, śledzenie i monitorowanie zużycia energii
na rzecz innych osób do celów badania sprawozdań finansowych, 37 usługi budowy, instalowania, serwisowania, naprawy i konserwacji w zakresie instalacji elektrycznych i ciepłowniczych, usługi ślusarskie, usługi hydrauliczne, usługi
szklarskie, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, usługi dekarskie, instalowanie, konserwowanie
i naprawianie sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, serwisowanie urządzeń
AGD i RTV, usługi doładowywania pojazdów elektrycznych,
39 dystrybucja energii elektrycznej, przechowywanie energii i paliw, dystrybucja paliw, usługi informacyjne i doradcze
w związku z dystrybucją energii i paliw, wynajmowanie pojazdów i rowerów, 40 wytwarzanie energii, przetwarzanie
paliw, recykling paliw, 41 usługi rozrywkowe, organizowanie
zawodów sportowych, wynajmowanie stadionów i obiektów sportowych, organizowanie targów związanych z kulturą, rozrywką i edukacją.
(210)
(731)

484043
(220) 2018 03 26
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PGE sprzedawca prądu, gazu i ciepła
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej energii
elektrycznej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw gazowych w systemie sieciowym, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej paliw stałych, ciekłych i gazowych, rud, metali, chemikaliów przemysłowych, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go(210)
(731)
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spodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów, wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, zarządzanie projektami działalności
gospodarczej [dla osób trzecich], wprowadzanie na rynek nowych produktów, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, usługi zarządzania danymi,
nadzór nad działalnością gospodarczą, audyt przedsiębiorstw,
zarządzanie dokumentacją biznesową, śledzenie i monitorowanie zużycia energii na rzecz innych osób do celów badania sprawozdań finansowych, 37 usługi budowy, instalowania, serwisowania, naprawy i konserwacji w zakresie instalacji elektrycznych
i ciepłowniczych, usługi ślusarskie, usługi hydrauliczne, usługi
szklarskie, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych,
usługi dekarskie, instalowanie, konserwowanie i naprawianie
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego
i kuchennych, serwisowanie urządzeń AGD i RTV, usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, 39 dystrybucja energii
elektrycznej, przechowywanie energii i paliw, dystrybucja paliw,
usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii
i paliw, wynajmowanie pojazdów i rowerów, 40 wytwarzanie
energii, przetwarzanie paliw, recykling paliw, 41 usługi rozrywkowe, organizowanie zawodów sportowych, wynajmowanie
stadionów i obiektów sportowych, organizowanie targów związanych z kulturą, rozrywką i edukacją.
484044
(220) 2018 03 26
SDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jeziorki
(540) SADY DOLINA NOTECI

(210)
(731)

(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), suszone owoce, chipsy jabłkowe, przetworzone jabłka, płatki jabłkowe,
pokrojone owoce, batoniki na bazie owoców i orzechów,
sfermentowane owoce, skórki owocowe, mrożone owoce,
chipsy owocowe, krojone owoce, przeciery owocowe, owoce
marynowane, owoce w puszkach, pektyna owocowa, owoce
konserwowane w słoikach, owoce konserwowane w alkoholu, owoce konserwowane, owoce glazurowane, owoce aromatyzowane przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie
suszonych owoców przekąski z owoców, sałatki owocowe,
przetwory owocowe [dżemy] produkty z suszonych owoców,
proszki owocowe, miąższ owoców mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek
składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, jabłka duszone, kandyzowane owoce, kandyzowane
przekąski owocowe, kapusta kwaszona, kompozycje owoców
przetworzonych, desery owocowe, gotowane owoce, owoce
przetworzone, sałatki gotowe, warzywa przetworzone, sałatki
warzywne, gotowe dana warzywne, gotowe produkty z warzyw, przekąski na bazie warzyw, proszki warzywne, mrożone
gotowane posiłki składające się głównie z warzyw, pasztet
warzywny, mieszanki warzywne, chipsy warzywne, ekstrakty
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warzywne do gotowania [soki], konserwy, marynaty, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, warzywa konserwowane, warzywa marynowane, warzywa mrożone, pikle,
przetworzone buraki, marchewki, puree z warzyw, pokrojone
sałatki warzywne, przeciery warzywne, pokrojone warzywa,
potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, warzywa
gotowane, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, warzywa w plasterkach, konserwowe, krojone warzywa, warzywa
liofilizowane, warzywa preparowane, warzywa suszone, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, pasty warzywne, pasta z owoców, owoce gotowane, surówka z szatkowanej białej kapusty, marchwi i majonezu (colesław), pasztet
warzywny, dżemy, przecier jabłkowy, zupy i wywary, ekstrakty
mięsne, 30 dania gotowe i wytrawne przekąski, zapakowane
zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również
z mięsa, ryb lub warzyw, gotowy lunch w pudełku składający
się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryb lub warzyw, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, chipsy zbożowe, kanapki,
warzywa w cieście, placki z nadzieniem z warzyw, przekąski
wytwarzane z produktów zbożowych, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, miód,
miód naturalny, miód ziołowy, mleczko pszczele, kit pszczeli,
glazury miodowe do szynki, propolis, propolis (kit pszczeli)
spożywczy, surowe plastry miodu, naturalny miód dojrzały,
wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, sól przyprawy
i dodatki smakowe, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenia i drożdże, suche i świeże makarony,
kluski i pierogi, zboża, świeże owoce, orzechy, warzywa i zboża, 31 świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, owoce świeże,
jabłka, gruszki świeże, śliwki świeże, świeże wiśnie, warzywa
świeże, słód i zboża nieprzetworzone, 32 napoje bezalkoholowe, soki, mieszane soki owocowe, skoncentrowane soki owocowe, soki warzywne, bezalkoholowe napoje zawierające soki
warzywne, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe,
napoje z soku jabłkowego, soki owocowe do użytku jako napoje, gazowane soki owocowe, owocowe nektary bezalkoholowe, warzywne napoje typu smoothie, napoje owocowe
i soki owocowe, napoje owocowe z koncentratu lub syropu,
z dodatkiem wody i cukru, napoje składające się z mieszanki
soków owocowych i warzywnych, napoje warzywne, napoje
na bazie owoców lub warzyw, niegazowane napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje na bazie owoców lub
warzyw, napoje z guaraną, koncentraty soków owocowych,
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, wody, aromatyzowane napoje gazowane, soki gazowane, lemoniada, bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe
napoje gazowane, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, preparaty do produkcji napojów.
(210) 484047
(220) 2018 03 26
(731) UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RONA 03, Ełk
(540) RONA 03 BYĆ LEPSZYM KAŻDEGO DNIA EŁK

Nr ZT18/2018

(531) 21.03.01, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 prowadzenie klubu sportowego w szczególności w zakresie piłki nożnej i gier zespołowych, kultura fizyczna, wynajmowanie stadionów, udostępnianie obiektów
i sprzętu do treningu sportowego, wypożyczanie sprzętu
sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy
sportowe oraz zawody sportowe, sędziowanie sportowe,
nauczanie i edukacja, szkolenia w zakresie kultury fizycznej,
szkolenia sportowe, usługi szkolenia zawodników sportowych, organizowanie zawodów sportowych, wynajmowanie obiektów sportowych.
484048
(220) 2018 03 26
DOMOWA APTECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grodzisk Mazowiecki
(540) DOMOWA APTECZKA MULTI OMEGA 3
(210)
(731)

(531) 24.13.01, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 leki i środki farmaceutyczne dopuszczone do sprzedaży poza aptecznej, leki i preparaty na urazy
i skaleczenia, leki dla ludzi, leki weterynaryjne, produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, witaminy, preparaty witaminowe, leki i preparaty homeopatyczne, suplementy diety,
preparaty ziołowe jako mieszanki ekstraktów roślin leczniczych do celów medycznych, środki zmniejszające apetyt
do celów medycznych, preparaty medyczne do odchudzania, tran, preparaty farmaceutyczne zawierające ekstrakty
roślinne, żywność dietetyczna do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów medycznych, dietetyczne środki
spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, dietetyczna żywność
i napoje dietetyczne przystosowane do celów medycznych,
artykuły spożywcze dla niemowląt, napoje lecznicze, wody
mineralne do celów leczniczych, eliksiry, herbaty lecznicze,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe i owocowe i owocowo-ziołowe do celów leczniczych, nalewki i napary do celów
leczniczych, oleje lecznicze, guma do żucia do celów leczniczych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, produkty
do celów medycznych stanowiące wyposażenie apteczki
pierwszej pomocy, kapsułki do celów farmaceutycznych,
kapsułki na lekarstwa, pastylki do celów farmaceutycznych,
preparaty lecznicze do kąpieli, sole do kąpieli mineralnych,
preparaty terapeutyczne do kąpieli, maści lecznicze, maści
do celów farmaceutycznych, środki odkażające i bakteriobójcze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, zębów, paznokci, włosów, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty chemiczne do celów
farmaceutycznych, okłady, kompresy, płyny do płukania ust
do celów leczniczych, środki do leczenia oparzeń, preparaty
farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, bransolety do celów leczniczych, przepaski na oczy do celów medycznych, opaski higieniczne, płyny do higieny intymnej,
pomady do celów medycznych.
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(210) 484057
(220) 2018 03 26
(731) DUSZA NATALIA GYM HERO, Świlcza
(540)
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(540) Prenalen
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne z wyłączeniem
kremów farmaceutycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy dietetyczne
i odżywcze, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, dodatki witaminowe i mineralne nie do użytku
w kremach farmaceutycznych, preparaty multiwitaminowe
z wyłączeniem kremów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety dla ludzi, preparaty do celów farmaceutycznych
z wyłączeniem kremów farmaceutycznych.
484098
(220) 2018 03 27
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS
GDAŃSK-OLIWA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) OCPD24.COM
(210)
(731)

(531) 26.04.03, 24.15.01, 26.13.25
(510), (511) 18 torby, plecaki sportowe, uniwersalne torby
sportowe, kosmetyczki, saszetki biodrowe, torebki na biodra
[nerki], torebki - paski, torebki - paski na biodra, 21 bidony [puste], naczynia do mieszania koktajli [shakery], kubki, termosy
[butelki termiczne], pojemniki termoizolacyjne na napoje,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, opaski przeciwpotne.
484094
(220) 2018 03 27
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) Bobolen
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, suplementy diety dla
ludzi i niemowląt, substancje dietetyczne dla niemowląt,
napoje lecznicze dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, dodatki witaminowe i mineralne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, leki wzmacniające, napoje witaminizowane, odżywcze
suplementy diety, preparaty multiwitaminowe, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach
dietetycznych.
(210)
(731)

484096
(220) 2018 03 27
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) Prenalen
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne z wyłączeniem
kremów farmaceutycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy dietetyczne
i odżywcze, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, dodatki witaminowe i mineralne nie do użytku
w kremach farmaceutycznych, preparaty multiwitaminowe
z wyłączeniem kremów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety dla ludzi, preparaty do celów farmaceutycznych
z wyłączeniem kremów farmaceutycznych.
(210)
(731)

484097
(220) 2018 03 27
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice

(531) 07.11.10, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe.
(210) 484099
(220) 2018 03 27
(731) RÓŻYCKI MAREK, Warszawa
(540) Last Mile Experts

(531)

26.04.01, 26.04.02, 26.07.19, 26.07.25, 26.15.11, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo związane z zarządzaniem.
484307
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 250
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia
sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek,
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej,
antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów
domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty
do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy,
preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia,
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów
kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanali(210)
(731)
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zacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty
do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania
do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.

Nr ZT18/2018

484309
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) CLEAN HAND VC 600
(210)
(731)

484308
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) DUOMATIC VC 231
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 15.03.05, 01.01.05, 25.07.03, 27.05.01
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia
sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek,
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej,
antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów
domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty
do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy,
preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia,
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów
kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty
do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania
do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.

(531) 29.01.12, 10.05.19, 10.05.21, 10.05.25, 02.09.15, 27.05.01
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania,
preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty
do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny
do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania
pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania
farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania
rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów
domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia,
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników,
preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania,
krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione
towary z lub bez składników dezynfekujących.
484310
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) UNIWERSAL VC 250
(210)
(731)
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(531)

07.01.08, 07.01.24, 12.01.01, 12.03.01, 12.03.02, 12.03.07,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania,
preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty
do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny
do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania
pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania
farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania
rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów
domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia,
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników,
preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania,
krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione
towary z lub bez składników dezynfekujących.
484311
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 177
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
(210)
(731)
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484312
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) VC 190
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
(210)
(731)

484313
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) AROMAT FRESH VC 122
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 10.05.19, 10.05.25, 25.07.03, 27.05.01
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące
na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia
robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe
środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory
odkażające do wycierania powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze
do toalet.
(210)
(731)

484314
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
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(540) easy floor VC 147

(531) 27.05.01, 01.01.03, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, prepara-
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ty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki
do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów
domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

472299, 473582, 480420, 480910, 481468, 481469, 482988, 483121, 483122, 483351, 483355, 483519, 483561

2

480420, 481468, 481469, 483833, 484024

3

472145, 472299, 474025, 474031, 474786, 474885, 474887, 478764, 478765, 478766, 478769, 478770, 478772,
478773, 478774, 478775, 478776, 478813, 479656, 480201, 480642, 480789, 481062, 481146, 481492, 481536,
481915, 482442, 482588, 482599, 482603, 482605, 482969, 483004, 483005, 483121, 483122, 483204, 483217,
483252, 483328, 483330, 483337, 483344, 483345, 483348, 483349, 483579, 483862, 483960, 483972, 484307,
484308, 484309, 484310, 484311, 484312, 484314

4

474885, 474887, 479914, 480494

5

464108, 472145, 472299, 474025, 474031, 474038, 474039, 474040, 474042, 474053, 474325, 474752, 474786,
474805, 474885, 474887, 478764, 478765, 478766, 478769, 478770, 478772, 478773, 478774, 478775, 478776,
478813, 479416, 479432, 479551, 479558, 480201, 480561, 480642, 480660, 481062, 481146, 481198, 481393,
481394, 481492, 481626, 481797, 482181, 482269, 482270, 482508, 482567, 482588, 482599, 482603, 482605,
482969, 483004, 483005, 483056, 483115, 483121, 483122, 483204, 483328, 483330, 483337, 483344, 483345,
483348, 483349, 483351, 483355, 483579, 483808, 483849, 483887, 483972, 484048, 484094, 484096, 484097,
484313

6

474885, 474887, 478763, 479478, 479984, 480322, 481174, 481190, 482568, 482636, 482637, 482638, 483548,
483637, 483794

7

474850, 478953, 479543, 481174, 481190, 482138, 482568, 482700, 483046, 483048, 483149, 483325, 483519,
483770, 484034

8

481174, 481190, 481432, 481915, 483149, 483667, 483770

9

474885, 474887, 476308, 478761, 479201, 479478, 479618, 480221, 480269, 480561, 480711, 481174, 481190,
481401, 481410, 481428, 481866, 481867, 481868, 481902, 482181, 482568, 483057, 483123, 483495, 483547,
483555, 483870, 483909, 483913, 484019, 484020, 484031, 484034

10

473998, 474026, 474028, 476308, 480201, 482181, 482269, 482270, 482599, 483115, 483256, 483540, 483541,
483667, 483958, 483960, 483961, 483962, 483964

11

478953, 479478, 480269, 480664, 481093, 481174, 481190, 481915, 482532, 482918, 483800, 484019, 484020

12

478953, 479367, 479648, 480854, 483249, 483449, 483519, 483552, 483556, 483558, 483563, 483566, 483570,
483816, 483855, 483859, 483916

13

481432

14

479656, 483547, 483555, 483927

16

478763, 479609, 479618, 479648, 480561, 480711, 480759, 480835, 481426, 481494, 482635, 482676, 482988,
483123, 483538, 483540, 483541, 483547, 483862, 484024

17

479635, 480759, 481174, 481190, 481932, 481934, 481935, 482568, 482636, 482637, 482638, 483239

18

472299, 474885, 474887, 479656, 481174, 481190, 483196, 483249, 483547, 483555, 483810, 484057

19

474885, 474887, 479359, 479447, 480420, 481174, 481190, 481949, 482636, 482637, 482638, 483239, 483637,
483794, 483833, 483838

20

474026, 474028, 476308, 478763, 479225, 479357, 480835, 483249, 483815

21

474786, 474885, 474887, 480806, 481915, 483217, 483547, 483667, 483960, 484057

22

474885, 474887, 479648

24

474885, 474887, 479355, 479357, 483249, 483255, 483256, 483540, 483541

25

479648, 479656, 480561, 481174, 481190, 481426, 481432, 483196, 483249, 483255, 483256, 483540, 483541,
483547, 483555, 483853, 483854, 483927, 483928, 483929, 483948, 483977, 484057

26

483555, 483958, 483960, 483961, 483962, 483964

27

479360
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2

1

28

478777, 480561, 480803, 480865, 481401, 481426, 481494, 482695, 482696, 483249, 483256

29

472299, 473470, 474240, 474244, 474245, 474246, 474885, 474887, 474929, 480327, 480334, 480561, 480674,
480712, 480713, 480714, 481177, 481181, 481321, 481492, 481910, 481911, 482338, 482658, 483660, 483927,
484044

30

472299, 473470, 474240, 474244, 474245, 474246, 474885, 474887, 474929, 478577, 479466, 479594, 480234,
480327, 480331, 480334, 480561, 480602, 480756, 481181, 481321, 481458, 481492, 481626, 481910, 481911,
482254, 482339, 482588, 483207, 483210, 483211, 483526, 483527, 483528, 483532, 483620, 483660, 483818,
483857, 483927, 484044

31

472299, 474053, 474885, 474887, 481224, 481321, 482588, 483660, 483965, 484044

32

472299, 474885, 474887, 481228, 481321, 481626, 481861, 481910, 481911, 482929, 483800, 483811, 483846,
483932, 484044

33

473845, 474029, 481228, 481321, 481890, 482230, 482529

34

474885, 474887, 481866, 481867, 481868, 482847

35

457568, 457569, 464901, 473998, 474767, 474773, 474786, 474885, 474929, 474964, 474965, 476471, 477480,
478777, 479037, 479201, 479225, 479367, 479618, 479648, 479984, 480221, 480314, 480327, 480334, 480601,
480621, 480701, 480706, 480710, 480711, 480712, 480713, 480714, 480715, 480759, 480789, 480835, 480854,
481062, 481190, 481224, 481321, 481402, 481403, 481483, 481535, 481624, 481625, 481626, 481771, 481846,
481902, 481915, 481949, 482411, 482415, 482500, 482532, 482588, 482610, 482635, 482676, 482695, 482696,
482714, 482988, 483012, 483036, 483046, 483048, 483115, 483149, 483196, 483204, 483249, 483351, 483355,
483419, 483536, 483544, 483555, 483622, 483637, 483672, 483770, 483771, 483772, 483788, 483794, 483800,
483810, 483829, 483848, 483853, 483854, 483856, 483857, 483859, 483861, 483862, 483863, 483864, 483875,
483877, 483907, 483909, 483912, 483914, 483927, 483930, 483948, 483960, 484031, 484042, 484043, 484099

36

474248, 474322, 474767, 479609, 479618, 480199, 480314, 480621, 480701, 480702, 480854, 481402, 481403,
481407, 481483, 481771, 481846, 482500, 482635, 482676, 482714, 483012, 483036, 483062, 483771, 483907,
483979, 484098

37

457568, 457569, 464901, 473998, 474232, 474767, 474812, 476471, 478821, 479037, 479447, 479984, 480217,
480744, 480750, 480854, 481483, 481846, 482610, 482635, 482676, 482866, 483036, 483239, 483770, 483907,
484024, 484027, 484036, 484042, 484043

38

477480, 479201, 479650, 480701, 483912

39

464901, 478761, 479037, 479367, 480712, 480713, 480714, 480721, 480835, 480854, 481483, 481771, 481798,
482635, 482676, 482714, 483521, 483595, 483615, 483771, 483870, 483916, 484042, 484043

40

478953, 479984, 480712, 480713, 480714, 480835, 480854, 481932, 481934, 481935, 483255, 483654, 483770,
483818, 483848, 484034, 484042, 484043

41

474773, 474964, 474965, 477480, 478777, 479367, 479608, 479609, 479618, 479639, 480269, 480327, 480334,
480561, 480601, 480621, 480648, 480675, 480711, 480789, 480865, 481175, 481176, 481401, 481426, 481432,
481494, 481771, 481798, 481821, 482036, 482411, 482619, 482714, 482988, 483012, 483123, 483217, 483252,
483419, 483449, 483495, 483510, 483547, 483672, 483753, 483761, 483762, 483763, 483771, 483772, 483781,
483818, 483829, 483847, 483862, 483892, 483913, 483973, 484013, 484016, 484042, 484043, 484047

42

472299, 474964, 474965, 478763, 479447, 480221, 480314, 480601, 480711, 480854, 481175, 481176, 481410,
481902, 482181, 482411, 482413, 482568, 482635, 482676, 482695, 482696, 482700, 483012, 483036, 483249,
483848, 483907

43

473845, 474929, 479466, 480199, 480327, 480334, 480561, 480683, 480706, 480710, 480712, 480713, 480714,
480715, 480854, 480865, 481181, 481535, 481624, 481625, 481798, 481910, 481911, 482254, 482588, 482595,
482596, 482714, 482763, 483449, 483672, 483771, 483818, 483836, 483892, 483927, 483930, 483973

44

476471, 479593, 480199, 480561, 480702, 481798, 482181, 482390, 482392, 482635, 482676, 483149, 483227,
483252, 483518, 483579, 483672, 483847, 483862, 483957, 483960

45

474322, 480601, 480621, 480675, 481402, 481403, 483012, 483039, 483216, 483672, 484031

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

§ SPRAWA DLA ADWOKATA
1918 2018 My Polacy
1982 ROL-BRAT ZAŁĘSCY
24SH
5TECH
AA sensi skin
AA Shave Safe
AA Shave Safe&Care
AASHIRVAAD
AASHIRVAAD
ADABABY
Add+
AeroVisco
AFRONIS
AirCompensation
AKADEMIA STYLIZACJI RZĘS
AKTYWNE ODŻYWIANIE ROŚLIN I GLEBY
ALEMBIK
AM SERWIS
an
AnalgoMed LECZENIE BÓLU
Analgomed
ant
ARCOFFICE POLAND
AROMAT FRESH VC 122
ASTORIA
AtraX
AtraxN
AtraxS
AtraxS
audiolite
Autlet setki dobrze używanych aut
AUTO PAKA PRZYCZEPY
AUTO PAKA
AWM BUDOWNICTWO S.A.
azia
B Gmina Brudzew
B
B
BIMBER
BIOTANA
BIOTISS
bluePOS DISPLAYS PACKAGING INNOVATIVE
BLUNOTTE

483039
483909
476471
481935
483544
482605
474025
474031
482338
482339
482508
474850
474026
479551
474322
483862
482988
483788
474812
483977
482392
482390
481410
483036
484313
481428
483552
483570
483563
483566
480269
481483
483863
483861
484036
480715
481771
482695
482696
484031
483351
478774
480835
483196

BŁOGOSŁAWIĄCA KOMUNIKACJA
BŁOGOSŁAWIĄCE RODZICIELSTWO
Bobolen
Bonjour Chérie
BRILANTE
BRING
Bułka Vita
CALCINOX
CEGRIN
CHANGE UP
CHEETOS MUSTACHE
CHIARA DESIGN
CHONDROTIK
Ciepło miło nieruchomości mamy dla Ciebie coś lepszego
CITI PRIVATE BANKING FOR GLOBAL CITIZENS
CLEAN HAND VC 600
Clödie
CODE AGAINST CANCER
CODECO
CodeTwo
CONNECTICO Grupa FCA
COTTONBEE
Ctrl+Sky
CUDA WIANKI
CYRKULACJA
CZAS WYCZYŚCIĆ FEJSA?
DĄB SOMA
Desi Bazaar KOLOROWY SMAK INDII
DeVodka
Dewi
DI MAMMA
DIASFERA łódzka
Dim Sum
DISPONICA
DISPONICAMED
dobrelegowiska.pl
Doctor Wash
DOM MARZEŃ
DOMFIT FITNESS FOR YOU
DOMOWA APTECZKA MULTI OMEGA 3
Dr Herbich
DROP
DT DOM TECHNICZNY
DUMORYŚ

481494
484094
483249
479355
483870
480756
478765
483887
481866
481458
483555
478772
483062
483979
484309
483495
482181
480664
480221
479201
483848
483057
483965
482866
483345
479359
483927
473845
479593
483207
483907
480706
483541
483540
483815
481536
481798
480561
484048
483115
483855
484034
478777
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DUOMATIC VC 231
easy floor VC 147
ecomax
EKIO
EKIO
El Cappo
ELEGANTO
elektromobilność 2025
Endo Ekspert
ENVOMATIC
esc esportcup.pl
ESSENTIVE MAX
ESSEREGEN
ESTELA
everchek ULTRA
everchek
EXTREME ENERGYLANDIA
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES
UNIVERSITY OF GDANSK
FAMILIA bistro
FAMILO
fenix machines
FERRPOL
Festiwal Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA
Fiit
Fiit
Fimfi
FINEZJA
FLEXOGENIC
FLUIDOTUSS
Fresh in
FRUITS SHOW
G
galeria MEBLOWA Z MYŚLĄ O TWOIM DOMU
GAUDIOS
GH GRZECH HAIR by Grzegorz Grzech
GIVT
GLOBTREK
GLUTEN FREE
GRAJ W ZIELONE,GRAJ!
GRIBERO
GRUNER
GRUPA SM LOGISTIC
grzech hair
HALITODENT
HAND MADE POLAND PAKOWANE RĘCZNIE
COLLECTED FROM NATURE POLAND
ZBIERANE Z NATURY
Hascovir
HEPALINER
HEROSI POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Plebiscyt Handlu Detalicznego

484308
484314
481198
483875
483877
474325
480806
479648
479608
479543
483419
478770
481797
480803
482270
482269
480865

Herosi Polskiej Przedsiębiorczości
HK LOGISTIC
HL HOTEL LECHICKA
HM HYDRO-MASZ
HYDROCLEAR
Hydroteka
I CAN HELP
I COFFEE
IBUM
IBUM
IBUM
IGOPAK SOURCE OF INDUSTRIAL PACKAGING
IKORPUS
Iltrans
INSTELEKT
INTERGRID
ipmg media group
isabellenails
ISKA
IZEBRO
IZOZEBRO
J. FUCHS
Jabłko Lubelskie
JACK WRESTLER
JAK WULKAN, TO TYLKO ENERGII
JARECKI instalacje .wod.kan. .
co.gaz 888 588 881
Jasmin PHARMACIA
JELLY PENS ORIGINAL
JEMS ARCHITEKCI
JUTRZENKA tu kwitnie życie
K H kinihome
K2 CERATEC-1
K2 EUROBLUE
K2 MILITEC-1
KELVINTECH
KIDodo
KLIRREO
KNITIS
KONIK CENTRUM JĘZYKOWE
król gór
KRYSIAK SKUTECZNY W OGRODZIE
KRZEPKi MALUCH
Kuna System Woda tak czysta,
jak chciała natura
L LEWIATAN
L
LAMBDA
LARMES
Laro
Last Mile Experts

474964
480721
483771
483770
481469
482532
479609
483818
474038
474039
474040
478763
482638
483521
480744
483239
477480
481915
480759
482636
482637
481890
481224
483811
483328

483763
480683
481407
483325
478953
480601
481867
481868
483928
483528
481626
479432
474929
481401
479984
482714
483833
483960
480621
483853
478577
483349
483849
480674
479037
483958
480642

473470
474042
478764
474965

480750
481062
483538
482413
474767
483536
480494
480910
479914
483622
483667
474805
483929
483672
481228
483149
479639
483800
474887
474885
484024
479357
483857
484099

Nr ZT18/2018
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1

lendi
LONG4LASHES LAMINATOR
LONG4LASHES LASH BOTOX
LONG4LASHES LASH LIFTING
Long4Lashes
m
Magic Orchestra
magnetic maltins
Majestic
malgips
Mali Giganci
Mamuśka’s Kitchen Więcej niż smak
made with love
MANUFAKTURA WÓDKI
MARAL
MasterSki
MB PRESS DRUKARNIA EMBEPRESS
MD DOTYK
MELAXOSE
MERCIAL
Metalco
METEX JK Kurelski 1991
MICROFERR
MINI HEAVY TRANSPORT
Mio Piano restaurant
MIODOFIT
MMC CONSULTING
MobilneOgrody INSTYTUT HORTITERAPII
MONO FONICA
MORINO
MORS
MOT RING
Multi-Frozen
Multivitt Silver 50+
NAGRODA ZAUFANIA ZŁOTY OTIS
Nai Thai
NANOLIPO
Naturalnie Lodowaci
Naturell KOENZYM Q10 FORTE
neo
NEOX
NEOX
nessa
NILSEN
NIVETTE LUXURY CARS
NORT
NOSOROŻEC
NOWA ZIEMIA
O włos. bliżej piękna.
obpon pl
OCPD24.COM

129

2

1

2

480314
482969
483005
483004
472145
483216
483547
483620
480234
478821
480675

OKEASK
OLODON
Olymp
omega med GOLD
onPoint
ONTARGETUM
OZZO
PARZENICA
PEGAZ
PERFEKT SYSTEM
PERFEXIM
PGE sprzedawca prądu, gazu i ciepła
PHICOMM
PHICONCEPT ?
PHPU METALZBYT ŁÓDŹ
PIEKARNIA KUŹMIUK
PIERNIKOWE PLANETARIUM
POLAND POSITION
poland position
POLAND The BEATLES fan@club
LUBLIN REAKTYWACJA 1982-1990
2015-TERAZ
POLOVIRYNA
Polski stół RODZINA I PRZYJACIELE
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI BIO
POLSKO-UKRAIŃSKI Fundusz Spójności
PORTERS DEVELOPMENT
POZNAŃ LAB INSTYTUT MEDYCYNY
PRAKTYCZNEJ
PREDATOR
Prenalen
Prenalen
PRODUKT REGIONALNY KRESOWE
IMPRESJE DUCH PUSZCZY PODLASKIEJ 2013
Produkt polski
PROGRAM HELIKOPTER POLSKA
ProGYM NUTRITION
PROSTATOL MAX
PRYSZCZ? TO NIC
PULL THE WIRE
pure lemons MODERN ORGANIC SHOP
PYROSILESIA
QBIOROLNA ECO DRÓB
R RYET
RAPSODIA
RDN
REFRA
REHA FUND
RevitaLife MEDICAL CLINIC
REZOS
rk INVESTMENT
Rokad

481846
483056
480199
483972
481902
481432
484019
483973
483810
481174
481190
484043
479650
479656
483548
479594
480602
457568
457569

481181
482230
483561
483449
483654
483847
479416
478766
480322
482138
483355
483615
483892
480331
482411
476308
479225
479360
481861
483781
481177
478775
482036
480710
464108
479466
480201
482847
483556
483558
483255
484020
480854
483210
483859
483660
483962
483912
484098

482619
483808
481535
472299
483914
474232
481175
483932
484096
484097

482529
483916
482567
478773
483330
483913
483864
480648
480420
482918
483527
483772
479447
473998
483957
464901
484027
479635
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RONA 03 BYĆ LEPSZYM KAŻDEGO DNIA EŁK
Rybka na Raz
S SAUBER LAB
SADY DOLINA NOTECI
SAN THAI ORIGINAL THAI CUISINE
SARDAUKAR HARVEST
Sauber PROFESSIONAL CHEMISTRY
FOR HORECA
Sauberlab
SAUNARIUM ZAKOPANE
SELECTIONOVER
SemiVisco
SENES MAX
Sensi skin
SGB Bank Spółdzielczy
SILENCIONS
SMAKI KAUKAZU
SOLAR PLUS
SOLARIUM IBIZA
SOLO GRUPA
solo
SONOL
SPIROTECH
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
INTEGRACYJNA NR 100 Jaskółka
SportArt
STARTUS
STEKÓWKA STEKI i BURGERY
STEKÓWKA
STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ!
STUDIO UNIQUE
Sweet BAKERY 100% natural
Symaidee Symphar
Symaidee
SZACH I MAT!
SZYCHTÓWKA
Ś ŚNIADANIOWCY
Śniadaniowcy
t Warszawski Transport Publiczny
TAŃCOWANE
TERE FERE
TF1580
THF 235 AC/DC
THF 236 AC/DC
Tofi
topbeauty
TRAGAR importer i dystrybutor agd
trener4you
Treska Exklusiv V MAJONÉZE
Treska Exklusiv
Treska v majonéze Exklusiv

484047
482658
483121
484044
483836
481402
481146
483122
480702
483948
474028
478769
482603
479618
482568
482763
482610
483252
483637
483794
479558
481932
484016
481426
473582
481624
481625
483348
483510
483211
481394
481393
483344
474029
481911
481910
478761
483846
483532
481934
483046
483048
474053
480789
483856
480701
480714
480712
480713

Nr ZT18/2018
1

TRIPASS
Trollino
Trzymaj się ciepło, jesteśmy w kontakcie
Tukan 24
TUPOTEK
tuttu
TV vario term
Tygryski
Tygryski
Tygryski
UNIQUE APARTMENTS
UNIQUE TOWER
UNISON
UNIWERSAL VC 250
URBAN Care natural's
V VEX CORP
VC 177
VC 190
VC 250
VenoMedica
VIBIO
Vitabionn
VITOPAR
VIZIN MAX
VOLCANIC MINERALS
VOLTA
W Chlebaku Bakery Shop
Warsaw Gallery Weekend
WARSAW LAB INSTYTUT MEDYCYNY
PRAKTYCZNEJ
Wax clinic
WEBER
WĘGIEL DAŁ CYNK, BIERZ W CIEMNO!
WIENIAWSKI
WISELAND
Włosy NoName
Włosy warte grzechu
wmfono
WOMEN BUSINESS ANGELS
WoOow Mobility
WP WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE
WUWU
Wydział Filologiczny
Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Historyczny
Uniwersytetu Gdańskiego
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
Xelax
ZAPIEX KULTOWE ZAPIEKANKI

2

481468
483816
484042
482415
483526
483854
479478
474240
474244
474245
482635
482676
482700
484310
482442
481403
484311
484312
484307
483227
481492
478813
480660
478776
483838
474248
483930
483829
481176
483518
481093
483337
480711
482500
483964
483961
481821
483012
479367
483123
482596
483753
483761
483762
482599
482254
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Zatrzymaj wirusa opryszczki. Erazaban wnika
w skórę nie pozwalając wirusowi opryszczki
zaatakować zdrowej komórki

483579

ZDROJEWSCY

481949

ZDROWA MICHA . z natury

480327

131
1

ZDROWA MICHA Z NATURY
Zielony Zagonek
Zioła Ojca Franciszka
ZONI
zypi smartfabric

2

480334
483217
474752
482595
483256

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.
940992
1007366
1132283
1182720
1273908
1298820
1361415
1396607
1396608
1396637
1396652
1396670
1396689
1396790
1396799
1396809
1396826
1396860
1396956
1396957
1396960
1396980
1397037
1397038
1397043

TELOMYD (2018 03 23)
5
INFIT (2018 03 25)
9
FOLICIST (2018 03 20)
1
PLANET GUMMI (2018 03 23)
30
platinum by JUPITER (2018 03 13)
CFE: 27.05.10, 29.01.12
18, 24, 25
(2018 03 19)
CFE: 05.05.20, 10.03.10,
5, 29, 30, 32, 35
28.05.00, 29.01.12
HOWIES (2018 03 13)
28
Dr. DEVIL POINT BLOCK
3, 5, 16, 35, 38
(2017 10 17, 2017 10 16)
DEFEND (2017 10 10)
12, 36, 37
(2017 12 27)
CFE: 05.03.20, 26.01.03, 28.03.00
29
Supporter YIELD MODULATOR (2017 02 03,
2017 01 17)
CFE: 05.11.01, 27.05.04
1, 3, 5
UBC (2017 09 06, 2017 08 14)
7, 11, 35
hasat (2017 12 20)
CFE: 03.13.01, 27.05.01, 29.01.13
31
İGA İstanbul Grand Airport (2017 10 05)
CFE: 25.05.02, 29.01.13
37, 39
(2017 12 14)
CFE: 28.03.00
31
YANQINA (2017 12 22)
CFE: 27.05.01
3
xinG (2017 12 20)
CFE: 27.05.01
7
l (2018 01 12, 2017 09 22)
CFE: 26.04.03,
5, 29, 30, 31, 32, 33, 34
27.05.21, 29.01.12
Mamba Fantastic Mix
30
(2018 02 20, 2017 11 30)
Platinum (2018 02 22)
19, 35, 37
HIDEA (2017 10 20)
CFE: 26.11.02, 27.05.08
7, 12
U (2018 01 31, 2017 08 01)
CFE: 26.01.03, 27.05.21
35, 39, 42
(2017 12 05)
CFE: 26.13.25
9
TENGEN (2017 12 05)
CFE: 27.05.01
9
(2017 12 11)
CFE: 03.01.08, 26.03.01
6, 8, 24

1397068
1397127
1397129
1397135
1397136
1397137
1397185
1397213
1397215
1397219
1397227
1397262
1397263
1397270
1397285
1397286
1397287
1397288
1397289
1397310
1397328
1397329
1397331
1397333
1397346
1397370
1397375
1397406
1397420
1397435
1397436

HIRED OPS (2017 11 16, 2017 09 10)
CFE: 02.01.02, 27.05.02, 29.01.13
9, 25, 42
Mamba Magic Sticks
30
(2018 02 20, 2017 11 30)
Zott (2018 02 15, 2017 09 05)
35, 43
Comet (2018 02 09)
12
Cayolle (2018 02 09)
12
Caprile (2018 02 09)
12
Beauty Bakerie (2017 12 06)
3
CALMERIA (2018 01 05, 2017 11 27)
5
Wildberry Wonder (2018 02 22,
31
2017 08 22)
PantOUF (2017 10 09)
24, 25
Parfums Plus (2017 12 04)
CFE: 03.07.06, 26.01.05, 29.01.03
3
ZLOTA ROZA (2018 01 31)
33
CUMANIOC (2018 01 31)
CFE: 28.05.00
33
VERACTIV (2018 02 19, 2017 09 29)
5
NORVINSK (2017 11 13, 2017 09 04)
CFE: 28.05.00
9, 25, 28
TARKOV (2017 11 13, 2017 09 03)
CFE: 28.05.00
9, 25, 28
Calligari Gusto (2017 12 22, 2017 12 01)
33
Calligari Classico (2017 12 22,
33
2017 12 01)
Mamba Party (2018 02 20, 2017 11 30)
30
melonfashion (2017 10 11)
14, 18, 25, 35
Sentiero (2018 02 09)
12
Gavere (2018 02 09)
12
Lavena (2018 02 09)
12
Tremalzo (2018 02 09)
12
DriveSpin (2017 12 21)
7, 9, 12
(2016 10 25)
CFE: 26.15.01
9
tertio (2017 12 14)
CFE: 27.05.01
3
KANG HUA (2017 12 11)
CFE: 26.01.18, 27.05.22
5, 10
NORDCLOUD (2017 12 05, 2017 11 23)
CFE: 01.15.11, 24.15.01, 29.01.13
9, 35, 41, 42
WGC WORLD GOLDEN CAT (2017 11 30)
CFE: 24.09.03, 27.03.15, 29.01.14
35, 38, 41
NOVA (2017 12 19)
CFE: 27.05.01
7

Nr ZT01/2018
1397449
1397473

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

ttec (2017 12 05)
CFE: 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
9
LES P’TITS PROD
3, 8, 9, 10, 16, 21, 29,
30, 31, 32, 35, 38, 41
(2017 12 06,
2017 06 09)

1397508
1397557

133

HAPPY (2017 12 27)
CFE: 26.11.12, 27.05.12
7
L’Essentiel (2017 11 29, 2017 06 09)
CFE: 27.05.01, 29.01.01 9, 16, 29, 30, 31, 32, 35,
38, 41

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1132283,

1396652

3

1396607,

1396652,

1396809,

1397185,

1397227,

1397375,

1397473

5

940992,
1397406

1298820,

1396607,

1396652,

1396860,

1397213,

1397270,

6

1397043

7

1396670,

1396826,

1396960,

1397346,

1397436,

1397508

8

1397043,

1397473

9

1007366,
1397370,

1397037,
1397420,

1397038,
1397449,

1397068,
1397473,

1397285,
1397557

1397286,

1397346,

10

1397406,

1397473

11

1396670

12

1396608,
1397331,

1396960,
1397333,

1397135,
1397346

1397136,

1397137,

1397328,

1397329,

14

1397310

16

1396607,

1397473,

1397557

18

1273908,

1397310

19

1396957

1397285,

1397286,

1397310

21

1397473

24

1273908,

1397043,

1397219

25

1273908,

1397068,

1397219,

28

1361415,

1397285,

1397286

29

1298820,

1396637,

1396860,

1397473,

1397557

30

1182720,
1397557

1298820,

1396860,

1396956,

1397127,

1397289,

31

1396689,

1396799,

1396860,

1397215,

1397473,

1397557

32

1298820,

1396860,

1397473,

1397557

33

1396860,

1397262,

1397263,

1397287,

1397288

1396607,
1397435,

1396670,
1397473,

1396957,
1397557

1396980,

34

1396860

35

1298820,
1397420,

36

1396608

37

1396608,

1396790,

1396957

38

1396607,

1397435,

1397473,

1397557

39

1396790,

1396980

41

1397420,

1397435,

1397473,

1397557

42

1396980,

1397068,

1397420

43

1397129

1397129,

1397473,

1397310,

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.
478238
478247
479210
472644
477641

GENLOG EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 03 05
28
BIOPHA
2018 03 12
3, 5
Bijoux Burma
2018 03 27
14, 18, 25
CONSORZIO PER LA TUTELA DEL
FORMAGGIO GRANA PADANO
2018 03 27
43
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W SIERPCU
2018 03 26
29, 35

479918
479332
477566
478238
471129

BOIRON
2018 04 05
Church & Dwight Co., Inc.
2018 04 03
HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 04 04
Ćwikliński Marek Marek Ćwikliński
Genlog Europe
2018 04 05
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO
ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA
2018 04 05

5
3
32
28
30

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.
1379704

1379641

GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018 04 16
5
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018 04 16
5

1379705

1379707

GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018 04 16
5
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018 04 16
5
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SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

Jest

Powinno być

12/2018

57

481406

(540) GEMANICUS

(540) GERMANICUS

