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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 ZT23

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.
463244
(220) 2016 10 27
ZŁOTE TARASY TOWER WARSAW III S.A.R.L
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) SKYLIGHT
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton, tektura, jednorazowe produkty papierowe, torebki, torby oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, druki, materiały introligatorskie, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, odbitki fotograficzne, materiały
piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, publikacje drukowane,
czasopisma, katalogi, broszury, ulotki, artykuły papiernicze,
notatniki, notesy, kalendarze, torby, opakowania z papieru,
tektury, mapy, przewodniki turystyczne, foldery, artykuły
biurowe, spinacze, teczki, skoroszyty, wizytówki, długopisy,
ołówki, pióra, 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich następujących towarów i usług: produkty chemiczne, kleje,
farby, pokosty, barwniki, zaprawy, folie i formy dla malarzy,
dekoratorów, drukarzy i artystów, środki wybielające, środki
do prania, czyszczenia, mydła, artykuły perfumeryjne, kosmetyki, materiały oświetleniowe, świece, produkty farmaceutyczne, środki sanitarne, substancje dietetyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe środki
odkażające, materiały budowlane, narzędzia i przyrządy
ręczne (o napędzie ręcznym), wyroby nożownicze, widelce
i łyżki, broń biała, Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe sygnalizacyjne, kontrolne,
do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń
uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, su-

szenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, sztuczne ognie, wyroby z metali szlachetnych lub
pokrywane nimi, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne,
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, instrumenty muzyczne, papier, karton i wyroby z tych materiałów, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały
biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki
drukarskie, matryce drukarskie, skóra i imitacje skóry, wyroby ze skóry i imitacji skóry, walizy i torby podróżne, parasolki, parasole i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, materiały budowlane, meble, lustra, ramki obrazów wyroby
z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej,
fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, przybory
kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki,
grzebienie i gąbki, pędzle, sprzęt do czyszczenia, wyroby
szklane, porcelanowe i ceramiczne, torby, torebki, tekstylia
i wyroby włókiennicze, narzuty na łóżka, obrusy, odzież,
obuwie, nakrycia głowy, dywany, chodniki i inne towary
do pokrywania podłóg, gry i zabawki, artykuły sportowe
i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, mięso, ryby, drób, dziczyzna, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko,
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata,
kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze,
lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy),przyprawy, lód, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, świeże owoce i warzywa,
nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód,
napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, wyroby tytoniowe, przybory dla palaczy pozwalające nabywcy
na ich swobodne oglądanie i kupowanie, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów z branży spożywczej,
odzieżowej, obuwniczej, RTV, AGD, kosmetycznej, jubilerskiej, zabawkowej pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w dużym sklepie wielobranżowym, galerii
handlowej i supermarkecie, wynajmowanie kopiarek, dobór personelu za pomocą testów, prowadzenie interesów
osób trzecich, usługi badania rynku, w tym w celach handlowych, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości,
w tym centrów handlowych, usługowych, hotelowych
i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, reklama, Usługi marketingowe,
Udostępnianie powierzchni reklamowej, Usługi w zakresie
zamówień na rzecz osób trzecich, zarządzanie w działalności handlowej administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, zarządzanie i administracja nieruchomościami
w celach handlowych dla osób trzecich, doradztwo i po-
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moc w zakresie prowadzenia handlu i działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą i administrowanie nieruchomościami, marketing, organizacja
i przeprowadzenie promocji sprzedaży oraz doradztwo
w tym zakresie, informacja handlowa i doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, informacja handlowa i doradztwo w zakresie reklamy, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych w celach
handlowych i reklamowych, organizowanie pokazów
mody, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
organizacja pokazów towarów i usług, 36 ubezpieczenia,
usługi finansowe, majątek nieruchomy, zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa, najem oraz wszelkie usługi finansowe w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, zbieranie
czynszu,
wynajem
powierzchni,
wynajem
nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, wynajem
powierzchni usługowej, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, usługi wyceny nieruchomości, usługi
pośrednictwa w sprawach związanych z nieruchomościami, prowadzenie agencji pośrednictwa w zakresie nieruchomości i ich wynajmu, prowadzenie biur i nieruchomości, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
operacje i usługi finansowe, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, administrowanie i zarządzanie kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, usługi finansowania kupna na raty, pośrednictwo
w najmie i handlu nieruchomościami, prowadzenie zbiórek
na cele dobroczynne, usługi wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji w tym związanych
z najmem, kupnem lub sprzedażą nieruchomości, sponsorowanie finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, badania rynku nieruchomości, usługi dotyczące windykacji,
37 usługi budowlane, naprawy nieruchomości, usługi instalacyjne dotyczące nieruchomości, montaż i naprawy budynków i budowli, naprawa i czyszczenie pojazdów w stacjach obsługi, informacja budowlana, sprzątanie budynków,
usługi punktów pralniczych, instalowanie, konserwacja
i naprawy komputerów, konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów magazynowych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, montaż
rusztowań, mycie okien, instalowanie i naprawy instalacji
grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, naprawa
i wymiana opon samochodowych, instalowanie i naprawy
urządzeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności, w tym telefonów,
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, wynajmowanie garaży, wynajmowanie
miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów, transport towarów do nabywcy, pakowanie towarów, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi związane ze sportem
i kulturą oraz organizowanie wystaw i imprez kulturalnych,
rozrywkowych oraz sportowych, organizowanie i obsługa
loterii, konkursów, zawodów sportowych, usługi klubów fitness, klubów gier komputerowych, kręgielni, sal kinowych,
organizowanie i prowadzenie konferencji, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie,
restauracje.
(210)
(731)

463390
(220) 2016 10 31
HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

5

(540) Hortex SOK 100% TŁOCZONY PROSTO z Jabłek
z Mango DUŻA ILOŚĆ MIĄŻSZU BEZPOŚREDNIO
Z OWOCÓW

(531)

27.05.01, 29.01.15, 05.07.13, 05.07.14, 05.01.05, 25.01.15,
01.03.02, 15.01.01, 01.03.15, 05.01.15, 26.01.16, 26.11.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
koktajle bezalkoholowe, soki, napoje owocowe, zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe, soki i napoje
o obniżonej wartości energetycznej, owocowe soki i napoje
wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub
solami mineralnymi.
466889
(220) 2017 01 30
INFOR BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Bona Lex
(510), (511) 16 papier i tektura, druki, w szczególności dzienniki, poradniki, broszury, czasopisma, kalendarze, katalogi,
skrypty, książki, materiały introligatorskie, w tym obwoluty
na publikacje wymiennokartkowe, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach),
czcionki drukarskie, matryce, 35 usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie zarządzania
i administrowania biznesem oraz czynności biurowych, usługi w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności
gospodarczej, usługi w zakresie prowadzenia biur rachunkowych, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, doradztwo ekonomiczne, obróbka danych komputerowych, przetwarzanie danych, usługi
publikowania i rozpowszechniania materiałów reklamowych,
usługi promocyjne, 38 usługi w zakresie prowadzenia portali
internetowych, przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za pomocą komputera, usługi w zakresie przesyłania
informacji i danych przy pomocy terminali komputerowych,
poczty elektronicznej, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem multimediów i Internetu, obsługa klientów przy wykorzystaniu
(210)
(731)

6
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sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu on-line
polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, 41 usługi w zakresie
publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków, publikowania książek i tekstów, usługi edukacyjne, w tym nauczanie korespondencyjne i za pośrednictwem mediów informatycznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, usługi
w zakresie produkcji i rozpowszechniania filmów o charakterze edukacyjno - szkoleniowym, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, szkoleń i kongresów, organizacja
wystaw w celach edukacyjnych i kulturalnych, usługi rozrywkowe, usługi związane z kulturą i rekreacją, usługi organizowania konkursów, plebiscytów i rankingów.
467328
(220) 2017 02 09
ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TYGIEL SMAKÓW
(510), (511) 43 usługi związane z prowadzeniem kawiarni, restauracji i innych punktów gastronomicznych, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi przygotowywania żywności na zamówienie oraz jej dostawa (catering),
wynajmowanie sal na posiedzenia, wypożyczanie bielizny
stołowej.
(210)
(731)

(210) 469144
(220) 2017 03 20
(731) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(540) LE MOULIN BLANC COGNAC
(510), (511) 33 COGNAC, który spełnia wymogi określone
w specyfikacji technicznej oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego COGNAC.
(210) 471492
(220) 2017 05 11
(731) GMINA MIEJSKA KRAKÓW, Kraków
(540) Stołeczne Królewskie Miasto Kraków
(510), (511) 6 wyroby z metali nieszlachetnych i ich stopów,
w tym biżuteria, sztućce, breloczki, pieczęcie, emblematy, figurki z metali nieszlachetnych, klucze, pojemniki metalowe
w tym pudełka metalowe, emblematy do pojazdów metalowe, 9 automaty biletowe, dyski do rejestracji danych, dyski
kompaktowe, w tym audio-wideo oraz komputerowe w tym
CD–ROM, CD-RW, dyski magnetyczne, magnetyczne nośniki
danych, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, filmy (błony) naświetlone, karty magnetyczne, nagrane dyski kompaktowe
(audio-video), nagrania, kasety magnetofonowe i video, diapozytywy, pamięci komputerowe, nośniki danych w postaci
pamięci komputerowej, wydawnictwa elektroniczne, 14 breloczki do kluczy ozdobne, monety i medale okolicznościowe,
spinki do krawatów, figurki z metali szlachetnych, emblematy
z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, 16 wyroby do pakowania i przechowywania, dekoracyjne, biurowe
oraz piśmiennicze z papieru i kartonu, afisze, plakaty, akwarele,
albumy, artykuły biurowe, atlasy, bilety, w tym bilety komunikacji miejskiej, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma,
druki, dzienniki, emblematy papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, foldery, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, formularze, fotografie, gazety, grafiki, kalendarze, karty
pocztowe, katalogi, koperty, komiksy, książki, magazyny, mapy
geograficzne, materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki reklamowe, nalepki, notatniki, notesy, odbitki fotograficzne, odbitki kserograficzne, odbitki (skany), odbitki (slajdy), plany, pocztówki, przewodniki, przybory do pisania, publikacje
drukowane, ramki na fotografie, reprodukcje graficzne, rozkłady i repertuary godzinowe, skrypty, sztandary papierowe, szyl-
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dy z papieru lub z tektury, śpiewniki, tablice i arkusze ogłoszeniowe z papieru lub z tektury, torby do pakowania z papieru,
wydawnictwa kartograficzne w zakresie map, atlasów i przewodników, wydawnictwa papierowe, wyroby papiernicze i introligatorskie, zakładki do książek, znaczki pocztowe, 18 wyroby galanteryjne ze skór i imitacji skór, pudełka ze skóry lub
imitacji skóry, sakwy ze skóry lub imitacji skóry, laski, parasole
i parasolki, pokrowce na parasole, walizki, torby, w tym torby
na zakupy, torby nie zawarte w innych klasach, smycze, plecaki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej i handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, w tym w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług dla osób
trzecich, public relations, kreowanie wizerunku firm, usług, towarów i gminy, usługi w zakresie reklamy, mianowicie: rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, takich jak:
ulotek, prospektów, druków, próbek i innych gadżetów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, uaktualnianie
materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
nośników reklamowych i miejsc na umieszczanie ogłoszeń reklamowych, usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, organizowanie dystrybucji materiałów promocyjnych,
nadruków na towary i opakowania, 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, usługi promocji
w zakresie imprez rozrywkowych, artystycznych, kulturalnych,
rekreacyjnych, plenerowych, sportowych, historycznych, patriotycznych, rocznicowych oraz usług promocji Miasta organizowane lub współorganizowane przez Miasto, usługi promocji w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach
CD/DVD oraz innych formach przekazu elektronicznego, usługi promocji w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach CD/DVD oraz innych formach przekazu elektronicznego
w celu promocji Miasta i gminy, 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, oferowanie do sprzedaży
i sprzedaż produktów żywnościowych, produktów dekoracyjnych, odzieży, nakryć głowy, obuwia, pamiątek, upominków,
gadżetów o charakterze reklamowym, flag, sztandarów i proporców reklamowych, bielizny stołowej, biżuterii, książek, albumów i innych wydawnictw papierowych i elektronicznych,
wyrobów papierniczych i introligatorskich, wyrobów ze skóry
i imitacji skóry, figurek, breloków, ciupag, także jako produkty
lokalne, regionalne lub towary promujące miasto i gminę,
w sklepach detalicznych, hurtowniach, na targach, w drodze
sprzedaży wysyłkowej, w drodze sprzedaży z użyciem środków telekomunikacyjnych i informatycznych, także poprzez
sieć komputerową, projektowanie materiałów, ogłoszeń, ga-
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dżetów i upominków reklamowych, 36 dzierżawa nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości biurowych, zarządzanie i nadzór nad
majątkiem gminnym oraz nad majątkiem podmiotów powiązanych z gminą, analizy i ekspertyzy finansowe, doradztwo
i informacja finansowa, w tym pomoc w ocenie zdolności kredytowej jednostek powiązanych z samorządem gminnym, inwestycje kapitałowe, zbiórki funduszy na cele dobroczynne
poprzez organizowanie giełd, aukcji, wystaw, konkursów, koncertów, spektakli, balów, seminariów, zjazdów i innych imprez,
izby rozrachunkowe, 39 transport, informacja o transporcie,
usługi kierowców, transport kolejowy, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wynajmowanie magazynów, organizowanie wycieczek, usługi osób towarzyszących podróżnym,
usługi pilotów wycieczek, pilotowanie, rezerwowanie miejsc
na podróże, transport podróżnych, wypożyczanie pojazdów,
przenoszenie i przewóz bagaży, rezerwacja miejsc na podróż,
rezerwacja podróży, rezerwacja transportu, transport rzeczny,
transport samochodowy, transport statkami, spacerowe rejsy
statkami, wynajmowanie statków, rejsy statkami wycieczkowymi, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu,
transport kolejowy, transport pasażerski, transport podróżnych, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek
morskich, organizowanie wycieczek turystycznych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie, rezerwacja
i planowanie wycieczek, wypraw i wycieczek krajoznawczych,
organizowanie wycieczek z przewodnikiem, wypożyczanie
samochodów, wypożyczanie autokarów, wypożyczanie wagonów kolejowych, zwiedzanie turystyczne, usługi biur podróży, turystyka [zwiedzanie], usługi agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem, usługi przewodników turystycznych,
usługi planowania podróży, usługi rezerwacyjne dla wycieczek, informacja turystyczna, 41 usługi w zakresie udzielania
informacji o: edukacji, imprezach rozrywkowych, imprezach
kulturalnych, imprezach naukowych, imprezach edukacyjnych, organizowanych konferencjach, seminariach, zjazdach,
przedstawieniach teatralnych, wystawach kulturalnych i edukacyjnych oraz w zakresie organizacji wypoczynku, usługi z zakresu kultury, w tym: usługi muzeów i bibliotek oraz innych
placówek upowszechniania kultury, usługi organizowania,
prowadzenia i realizacji spektakli, a także prowadzenia i obsługi festiwali z dziedziny kultury, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, uroczystości okolicznościowych, konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, konkursów piękności, organizowanie imprez
rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, organizowanie, prowadzenie i obsługa wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie balów, przyjęć i loterii, organizowanie i prowadzenie
koncertów, rezerwacja miejsc na spektakle, usługi dystrybucji
biletów na wydarzenia rozrywkowe, usługi związane z organizacją wypoczynku, usługi z zakresu sportu w tym organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, wynajmowanie stadionów,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, w tym wykonywanie fotoreportaży, pisanie tekstów innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków,
usługi wydawnicze, w tym publikowanie książek i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe oraz wydawanie nagrań na kasetach i płytach CD, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi z zakresu rozrywki, usługi edukacyjne w żłobkach,
przedszkolach i szkołach, 42 wzornictwo przemysłowe.
(210)
(731)

471901
(220) 2017 05 19
CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) CMS i wracasz do gry!
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(210) 474283
(220) 2017 07 18
(731) OCHMAN MARTA MONIKA, Łódź;
OCHMAN MACIEJ TADEUSZ, Łódź
(540)

(531) 26.13.25, 29.01.15
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w przemyśle,
pracach badawczych, fotografii, jak również w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, antystatyczne (preparaty -) inne
niż do użytku domowego, 7 maszyny i obrabiarki, elektryczne maszyny i urządzenia, alternatory [generatory prądu
przemiennego], generatory prądu, maszyny do pakowania,
urządzenia do zasysania, uzdatniania, oczyszczania, odpylania, sprężania, filtrowania powietrza, nie ujęte w innych
klasach, wymienniki ciepła [części maszyn], 9 urządzenia
i przyrządy naukowe, elektryczne, pomiarowe, wagowe,
geodezyjne, optyczne, sygnalizacyjne, kontrolne, kable elektryczne, urządzenia do jonizacji inne niż do uzdatniania powietrza, 11 urządzenia do ogrzewania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, aparatura i urządzenia do zasysania, oczyszczania, uzdatniania, odpylania, sprężania, filtrowania powietrza,
aparatura jonizacyjna do uzdatniania powietrza, urządzenia
klimatyzacyjne, 17 materiały izolacyjne elektryczne, cieplne
i akustyczne, izolatory do kabli, 21 przybory, sprzęt, narzędzia i urządzenia agd - nie ujęte w innych klasach, ręczne
narzędzia do czyszczenia, 35 reklama, wynajmowanie miejsc
do umieszczania ogłoszeń lub reklam, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 36 administrowanie, dzierżawa, wycena
nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], wycena
kosztów naprawy [szacowanie szkód], 37 naprawy w/w maszyn, narzędzi, przyborów, przyrządów, sprzętów, urządzeń,
aparatury z klas 7, 9, 11, 21, usługi związane z tymi naprawami,
wycena kosztów napraw.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 474286
(220) 2017 07 18
(731) OCHMAN MARTA MONIKA, Łódź;
OCHMAN MACIEJ TADEUSZ, Łódź
(540) EQUIPO quality first

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w przemyśle,
pracach badawczych, fotografii, jak również w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, antystatyczne (preparaty -) inne
niż do użytku domowego, 7 maszyny i obrabiarki, elektryczne maszyny i urządzenia, alternatory [generatory prądu
przemiennego], generatory prądu, maszyny do pakowania,
urządzenia do zasysania, uzdatniania, oczyszczania, odpylania, sprężania, filtrowania powietrza, nie ujęte w innych
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klasach, wymienniki ciepła [części maszyn], 9 urządzenia
i przyrządy naukowe, elektryczne, pomiarowe, wagowe,
geodezyjne, optyczne, sygnalizacyjne, kontrolne, kable elektryczne, urządzenia do jonizacji inne niż do uzdatniania powietrza, 11 urządzenia do ogrzewania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, aparatura i urządzenia do zasysania, oczyszczania, uzdatniania, odpylania, sprężania, filtrowania powietrza,
aparatura jonizacyjna do uzdatniania powietrza, urządzenia
klimatyzacyjne, 17 materiały izolacyjne elektryczne, cieplne
i akustyczne, izolatory do kabli, 21 przybory, sprzęt, narzędzia i urządzenia agd - nie ujęte w innych klasach, ręczne
narzędzia do czyszczenia, 35 reklama, wynajmowanie miejsc
do umieszczania ogłoszeń lub reklam, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 36 administrowanie, dzierżawa, wycena
nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], wycena
kosztów naprawy [szacowanie szkód], 37 naprawy w/w maszyn, narzędzi, przyborów, przyrządów, sprzętów, urządzeń,
aparatury z klas 7, 9, 11, 21, usługi związane z tymi naprawami,
wycena kosztów napraw.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 475390
(220) 2017 08 16
(731) T.B. CISEK SPÓŁKA JAWNA, Gliwice
(540) basepro
(510), (511) 1 płyny do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, 29 oleje, tłuszcze jadalne, produkty z mleka, mleko w proszku, margaryny, owoce suszone,
galaretki, białko jaja, jaja w proszku, śmietana, marmolady,
owoce w alkoholu, wiórki kokosowe, rodzynki suche, skórki
owocowe, słonecznik przetworzony (krem), jadalne nasiona
słonecznika, żelatyna, 30 cukier, mąka, preparaty zbożowe,
chleb, wyroby piekarnicze, cukiernicze, słodycze, lody spożywcze, miód, syrop z melasy, drożdże, proszek do pieczenia, kawa, kakao, produkty do wzbogacania chleba, aromaty i olejki aromatyczne, masy budyniowe, marcepan, płatki
zbożowe suszone, skrobia do celów spożywczych, kukurydza mielona, wafle, wiążące środki do lodów spożywczych,
ozdoby jadalne do ciast, zagęszczacze stosowane przy
gotowaniu.
477472
(220) 2017 10 10
DE CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Pieńków
(540) HOUSE OF ASIA
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477473
(220) 2017 10 10
DE CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pieńków
(540) De Care PRZYSMAKI ŚWIATA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 29 suszone i gotowane owoce i warzywa,
30 kawa, herbata, ryż, wyroby cukiernicze i słodycze, sosy
(przyprawy), przyprawy, 31 świeże owoce i warzywa,
nasiona.
477474
(220) 2017 10 10
DE CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pieńków
(540) livity
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 27.05.01
(510), (511) 29 suszone i gotowane owoce i warzywa,
30 kawa, herbata, ryż, wyroby cukiernicze i słodycze, sosy
(przyprawy), przypraw, 31 świeże owoce i warzywa, nasiona.
(210) 477828
(220) 2017 10 17
(731) MYSIOR DAWID, Sopot
(540) S

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 07.01.08, 07.01.25
(510), (511) 29 suszone i gotowane owoce i warzywa,
30 kawa, herbata, ryż, wyroby cukiernicze i słodycze, sosy
(przyprawy), przyprawy, 31 świeże owoce i warzywa,
nasiona.

(531) 27.05.21, 29.01.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie społecznościowe, oprogramowanie do pobrania,
oprogramowanie do tabletów, telefonów komórkowych,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania komunikacji, interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, oprogramowanie
do komputerów osobistych przeznaczone dla rozrywki interaktywnej, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
udostępnianie informacji za pomocą sieci łączności, oprogramowanie do przesyłania i odbierania wiadomości elektronicznych, grafik, obrazów, treści audio i audiowizualnych
za pośrednictwem globalnej sieci komunikacyjnej, oprogramowanie komputerowe do zarządzania informacjami osobistymi, oprogramowanie do systemów komunikacyjnych,
25 odzież sportowa, czapki, skarpety sportowe, buty sportowe, buty treningowe, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, komplety sportowe, 28 sprzęt gimnastyczny i sportowy, rakiety do squasha, piłki do squasha, naciągi do rakiet
squash, pokrowce na rakiety do gry w squasha, pokrowce
na główki rakiet do squasha, opaski na uchwyt rakiet do squ-
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asha, piłki sportowe, siatki do sportów, piłki do sportów rakietowych, sprzęt do treningów sportowych, pokrowce
na sprzęt sportowy, ochraniacze dłoni do użytku sportowego, materiały strunowe do rakiet sportowych, ochraniacze
nóg do użytku sportowego, torby specjalnie przystosowane
do sprzętu sportowego, maszyny i urządzenia do ćwiczeń
fizycznych, taśmy sportowe, ochraniacze sportowe na głowę, twarz, klatkę piersiową, ręce oraz nogi, rękawice do gry,
35 Usługi zarządzania społecznością online, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, sprzętu sportowego, odzieży i obuwia sportowego, Usługi sprzedaży
detalicznej oraz usługi sklepu internetowego w zakresie artykułów sportowych, sprzętu sportowego, odzieży i obuwia
sportowego, odzieży sportowej, czapek, skarpet sportowych, butów sportowych, butów treningowych, artykułów
odzieżowych w stylu sportowym, kompletów sportowych,
sprzętu gimnastycznego i sportowego, rakiet do squash, piłek do squash, naciągów do rakiet squash, pokrowców na rakiety do gry w squash, pokrowców na główki rakiet do squash, opasek na uchwyt rakiet do squasha, piłek sportowych,
siatek do sportów, piłek do sportów rakietowych, sprzętu
do treningów sportowych, pokrowców na sprzęt sportowy,
ochraniaczy dłoni do użytku sportowego, materiałów strunowych do rakiet sportowych, ochraniaczy nóg do użytku
sportowego, toreb specjalnych przystosowanych do sprzętu
sportowego, maszyn i urządzeń do ćwiczeń fizycznych, taśm
sportowych, ochraniaczy sportowych na głowę, twarz, klatkę piersiową, ręce oraz nogi, rękawic do gry: Zarządzanie
działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie zakupu środków przekazu, Usługi projektowania materiałów reklamowych na rzecz osób trzecich, Doradztwo marketingowe
w zakresie mediów społecznościowych, Udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, Usługi biznesowe i reklamowe,
w szczególności planowanie mediów i zakup mediów dla
innych, Usługi komputerowe w postaci spersonalizowanych
stron internetowych zawierających informacje, osobiste profile i informacje zdefiniowane przez użytkownika, Usługi
w zakresie informacji handlowej dotyczące towarów z klas 9,
25 oraz 28: Usługi informacyjne dotyczące następujących
usług wskazanych w klasie 35: Usługi zarządzania społecznością online, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów
sportowych, sprzętu sportowego, odzieży i obuwia sportowego, Usługi sprzedaży detalicznej oraz usługi sklepu internetowego w zakresie artykułów sportowych, sprzętu sportowego, odzieży i obuwia sportowego, odzieży sportowej,
czapek, skarpet sportowych, butów sportowych, butów treningowych, artykułów odzieżowych w stylu sportowym,
kompletów sportowych, sprzętu gimnastycznego i sportowego, rakiet do squasha, piłek do squasha, naciągów do rakiet squash, pokrowców na rakiety do gry w squasha, pokrowców na główki rakiet do sguasha, opasek na uchwyt rakiet do squasha, piłek sportowych, siatek do sportów, piłek
do sportów rakietowych, sprzętu do treningów sportowych,
pokrowców na sprzęt sportowy, ochraniaczy dłoni do użytku sportowego, materiałów strunowych do rakiet sportowych, ochraniaczy nóg do użytku sportowego, toreb specjalnych przystosowanych do sprzętu sportowego, maszyn
i urządzeń do ćwiczeń fizycznych, taśm sportowych, ochraniaczy sportowych na głowę, twarz, klatkę piersiową, ręce
oraz nogi, rękawic do gry, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie zakupu środków przekazu, Usługi
projektowania materiałów reklamowych na rzecz osób trzecich, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecz-
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nościowych, Udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, Usługi
biznesowe i reklamowe, w szczególności planowanie mediów i zakup mediów dla innych, Usługi komputerowe w postaci spersonalizowanych stron internetowych zawierających informacje, osobiste profile i informacje zdefiniowane
przez użytkownika, 38 Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych
mediach, Umożliwianie dostępu do komputerowych baz
danych w zakresie tworzenia sieci społecznych, Fora dla serwisów społecznościowych, Elektroniczna transmisja cyfrowych zdjęć, materiałów wideo i treści audiowizualnych między użytkownikami Internetu, Usługi związane z portalami
telekomunikacyjnymi, Zapewnianie dostęp do platform
i portali w Internecie, Usługi świadczone za pośrednictwem
platform i portali internetowych, Usługi w zakresie transmisji
audio, tekstu i wideo przez komputerowe lub inne sieci komunikacyjne, Usługi poczty elektronicznej, Usługi informacyjne dotyczące następujących usług wskazanych w klasie
38: Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach,
Umożliwianie dostępu do komputerowych baz danych w zakresie tworzenia sieci społecznych, Fora dla serwisów społecznościowych, Elektroniczna transmisja cyfrowych zdjęć,
materiałów wideo i treści audiowizualnych między użytkownikami Internetu, Usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, Zapewnianie dostęp do platform i portali w Internecie, Usługi świadczone za pośrednictwem platform i portali
internetowych, Usługi w zakresie transmisji audio, tekstu i wideo przez komputerowe lub inne sieci komunikacyjne, Usługi poczty elektronicznej, 41 Usługi w zakresie publikacji elektronicznych dla osób trzecich, Działalność sportowa i kulturalna, Usługi sportowe, Edukacja sportowa, Szkolenia sportowe, Sport i fitness, Organizowanie zajęć sportowych i imprez
sportowych, Szkolenia zawodników sportowych, Udostępnianie i dostarczanie sprzętu sportowego, Wynajmowanie
obiektów sportowych, Organizowanie turniejów sportowych, Usługi świadczone przez parki sportowe, Usługi w zakresie instruktażu sportowego, Usługi rozrywkowe, w tym
usługi w zakresie rozrywki sportowej, Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Udostępnianie baz danych komputerowych, elektronicznych i online w dziedzinie grup społecznych, Usługi rozrywkowe, w tym świadczenie usług
w zakresie gier interaktywnych, Dzienniki i blogi prowadzone w systemie elektronicznym zawierające treści generowane przez użytkowników, Usługi informacyjne dotyczące następujących usług wskazanych w klasie 41: Usługi w zakresie
publikacji elektronicznych dla osób trzecich, Działalność
sportowa i kulturalna, Usługi sportowe, Edukacja sportowa,
Szkolenia sportowe, Sport i fitness, Organizowanie zajęć
sportowych i imprez sportowych, Szkolenia zawodników
sportowych, Udostępnianie i dostarczanie sprzętu sportowego, Wynajmowanie obiektów sportowych, Organizowanie turniejów sportowych, Usługi świadczone przez parki
sportowe, Usługi w zakresie instruktażu sportowego, Usługi
rozrywkowe, w tym usługi w zakresie rozrywki sportowej,
Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Udostępnianie baz danych komputerowych, elektronicznych i online
w dziedzinie grup społecznych, Usługi rozrywkowe, w tym
świadczenie usług w zakresie gier interaktywnych, Dzienniki
i blogi prowadzone w systemie elektronicznym zawierające
treści generowane przez użytkowników, 42 Wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, Opracowywanie in-
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teraktywnego oprogramowania multimedialnego, Projektowanie i opracowywanie i rozwój oprogramowania komputerowego, Utrzymanie i unowocześnianie oprogramowania
komputerowego, Tworzenie i utrzymywanie oprogramowania do portali społecznościowych, Programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych (ASP), Usługi komputerowe, polegające na tworzeniu
społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników, Usługi informacyjne dotyczące następujących usług
wskazanych w klasie 42: Wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, Opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, Opracowywanie interaktywnego oprogramowania multimedialnego, Projektowanie i opracowywanie i rozwój oprogramowania komputerowego, Utrzymanie i unowocześnianie oprogramowania komputerowego,
Tworzenie i utrzymywanie oprogramowania do portali społecznościowych, Programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych (ASP), Usługi
komputerowe, polegające na tworzeniu społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników, 45 Usługi serwisów społecznościowych online, Usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych
do pobrania, Usługi informacyjne dotyczące następujących
usług wskazanych w klasie 45: Usługi serwisów społecznościowych online, Usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania.
478174
(220) 2017 10 25
BOOKMACHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CITY CASINO
(210)
(731)

(531) 01.01.02, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do gier komputerowych i telewizyjnych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, części i oprzyrządowanie do wyżej wymienionych,
urządzenia do prowadzenia loterii, videoloterii i zakładów
wzajemnych, programy i oprogramowanie do gier, gry komputerowe i telewizyjne, kasety video, kasety video z grami,
kalkulatory, komputery, ich części zamienne oraz urządzenia
peryferyjne, programy komputerowe, nośniki informacji,
16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, kalendarze, artykuły piśmienne, losy do gier, karty ozdobne, afisze, albumy, blankiety, formularze, broszury, notesy,
naklejki, obwoluty, podręczniki, informatory i regulaminy
do gier, 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry
towarzyskie, zabawki, urządzenia do gier elektronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia służące rozrywce nie zawarte w innych klasach, automaty wrzutowe [urządzenia do hazardu], 35 usługi agencji reklamowych z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych
i multimedialnych, organizacja wystaw i targów handlowych
i/lub reklamowych, konkursów, pośrednictwo w zawieraniu
transakcji handlowych, kojarzenie kontrahentów handlo-
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wych, produkcja reklam, doradztwo w zakresie organizacji,
zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu,
marketing, badanie rynku i opinii publicznej, usługi sekretarskie, reklama dla osób trzecich, w tym reklama w środkach
masowego przekazu, reklama za pomocą sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń i innych materiałów reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, transkrypcja formy, wiadomości i komunikatów, wycena działalności handlowej, sporządzanie
analizy kosztów, ekspertyzy w działalności gospodarczej,
w tym ekspertyzy opłacalności, prognozy ekonomiczne,
rachunkowość, prowadzenie ksiąg na zlecenie, zarządzanie
przekształceniami kapitałowo - organizacyjnymi, restrukturyzacja, prywatyzacja, reprywatyzacja przedsiębiorstw, organizacja wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocja eksportu i importu, usługi w zakresie prowadzenia działalności handlowej
na rzecz osób trzecich, pośrednictwo handlowe, tworzenie
baz danych i przetwarzanie danych, 41 usługi w zakresie
organizowania gier losowych, organizowanie totalizatorów,
prowadzenie zakładów pomiędzy zakładem a klientem zakładu (zakłady wzajemne), pośrednictwo w zawieraniu zakładów, bukmacherstwo, usługi związane z organizowaniem
i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych,
klubów edukacyjnych i rozrywkowych, nocnych klubów,
lunaparków, organizowanie spektakli teatralno-widowiskowych, organizowanie imprez i obozów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, organizowanie loterii, konkursów
rozrywkowych, produkcja widowisk plenerowych, działalność edytorska, publikacje multimedialne, internetowe, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, tłumaczenia, usługi wydawnicze, audiowizualne - produkcja filmów,
nagrywanie filmów na taśmach video, montaż programów
radiowych i telewizyjnych, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, rezerwacja miejsc na widowiska, sale koncertowe, wynajmowanie sal do gry w kręgle,
wynajmowanie sal do gry w bilard, wynajmowanie kortów
tenisowych, planowanie rozrywki, 45 zarządzanie prawami
autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej.
478531
(220) 2017 10 31
ALVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Śmigiel
(540) ALVO
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi,
bramy, okna i osłony okienne, metalowe pojemniki i artykuły
do transportu i pakowania, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, sufity metalowe, metalowe elewacje ścienne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, statuetki i dzieła sztuki z metali
nieszlachetnych, kosze metalowe, nadstawki i podstawy metalowe, okapy metalowe, baseny metalowe, pojemniki metalowe, stojaki metalowe, wieszaki metalowe, ramki do kart
gorączkowych metalowe, pojemniki do szczotek i płynów
metalowe, inne niż używane w gospodarstwie domowym,
zbiorniki metalowe, metalowe dozowniki ręczników i papieru toaletowego, wiadra metalowe do transportu, wiadra
metalowe do przechowywania nie do użytku w gospodarstwie domowym, ogrodzenia metalowe, rynny metalowe,
kominy metalowe, podłogi metalowe, boazerie metalowe,
(210)
(731)
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stopnie schodów metalowe oraz ich obudowy metalowe, szyldy metalowe, tabliczki metalowe, okucia ozdobne
metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, żaluzje metalowe
do użytku zewnętrznego, metalowe żaluzje architektoniczne, metalowe akcesoria do żaluzji, osprzęt do mebli metalowy, kształtowniki metalowe, okładziny ścian działowych
metalowe, okładziny sufitów podwieszanych metalowe,
9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory,
meble laboratoryjne, urządzenia naukowe i laboratoryjne
do obróbki za pomocą energii elektrycznej, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne,
do namierzania celu i kartograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, wykrywacze przedmiotów metalowych
do użytku przemysłowego lub wojskowego, akcesoria ratunkowe [do utrzymywania się na powierzchni], dozowniki,
wiadra przeciwpożarowe, 10 aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycznych,
sprzęt do przenoszenia pacjentów, stoły operacyjne, medyczne lampy operacyjne, maski i sprzęt do sztucznego
oddychania, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, artykuły
ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, aparaty do ochrony słuchu, odzież medyczna, protezy i sztuczne
implanty, aparaty, instrumenty oraz meble do prosektoriów,
kozetki metalowe do badań wykonane specjalnie do użytku
medycznego, 20 meble, akcesoria meblowe wyposażenia
szpitali, sal operacyjnych, gabinetów medycznych, drabiny i ruchome schody, niemetalowe, pojemniki, spinacze
i uchwyty do nich, niemetalowe, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, budy, kojce i legowiska dla
zwierząt domowych, 35 usługi sprzedaży następujących
towarów: drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe pojemniki i artykuły
do transportu i pakowania, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, sufity metalowe, metalowe elewacje ścienne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, statuetki i dzieła sztuki z metali
nieszlachetnych, kosze metalowe, nadstawki i podstawy
metalowe, zlewozmywaki metalowe, umywalki metalowe,
okapy metalowe, ociekacze metalowe, baseny metalowe,
pojemniki metalowe, stojaki metalowe, wieszaki metalowe,
kozetki metalowe, ramki do kart gorączkowych metalowe,
pojemniki do szczotek i płynów metalowe, zbiorniki metalowe, dozowniki metalowe, wiadra metalowe, ogrodzenia
metalowe, rynny metalowe, kominy metalowe, podłogi
metalowe, boazerie metalowe, stopnie schodów metalowe oraz ich obudowy metalowe, szyldy metalowe, tabliczki
metalowe, okucia ozdobne metalowe, rolety zewnętrzne
metalowe, żaluzje metalowe, osprzęt do mebli metalowy, kształtowniki metalowe, okładziny ścian działowych
metalowe, okładziny sufitów podwieszanych metalowe,
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne oraz
multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające
oraz ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach
informacje i dane, oprogramowanie, urządzenia do badań
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, meble laboratoryjne, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, przyrządy
miernicze oraz do wykrywania i monitorowania, wskaźniki
i kontrolery, aparatura oraz urządzenia i kable do zastoso-
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wania w elektryce, urządzenia nawigacyjne oraz naprowadzające, urządzenia lokalizacyjne oraz do namierzania celu
i kartograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery,
urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, wykrywacze przedmiotów metalowych do użytku przemysłowego
lub wojskowego, akcesoria ratunkowe [do utrzymywania
się na powierzchni], aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt
do przenoszenia pacjentów, stoły operacyjne, medyczne
lampy operacyjne, maski i sprzęt do sztucznego oddychania, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, aparaty
do ochrony słuchu, odzież medyczna, protezy i sztuczne
implanty, aparaty oraz instrumenty i meble oraz wyposażenie do prosektoriów i zakładów pogrzebowych, instalacje
i urządzenia do ogrzewania i wentylacji oraz klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia sanitarne,
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, oświetlenie
i reflektory oświetleniowe, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania,
akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych
i gazowych, filtry do użytku przemysłowego i domowego,
przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych,
instalacje do obróbki przemysłowej, kolektory energii słonecznej do ogrzewania, wymienniki ciepła, urządzenia chłodzące i zamrażające dla celów medycznych i klinicznych jak
również dla laboratoriów oraz prosektoriów i zakładów pogrzebowych, śluzy [instalacje sanitarne] do użytku w szpitalach, niemetalowe drzwi i bramy oraz okna i osłony okienne,
niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, sufity
niemetalowe, płyty ścienne niemetalowe, meble, akcesoria
meblowe wyposażenia szpitali i sal operacyjnych oraz gabinetów medycznych, niemetalowe drabiny i ruchome schody, niemetalowe pojemniki oraz spinacze i uchwyty do nich,
niemetalowe plansze oraz stoiska wystawowe i oznakowanie, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, 40 budowa maszyn na zamówienie, kucie artykułów metalowych
na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, montaż
na zamówienie elektronicznych części składowych do urządzeń medycznych, montaż na zamówienie elektronicznych
części składowych do urządzeń komunikacyjnych, montaż
na zamówienie nadwozi i podwozi samochodów na rzecz
osób trzecich, montowanie produktów dla osób trzecich,
produkcja mebli na zamówienie, produkcja na zamówienie
elementów, urządzeń i obwodów półprzewodnikowych,
produkcja na zamówienie narzędzi dla osób trzecich, produkcja na zamówienie urządzeń medycznych dla osób
trzecich.
(210) 478634
(220) 2017 11 04
(731) WOLTYŃSKI ARTUR ARTUREX, Warszawa
(540) pizza z radości
(510), (511) 43 pizzerie, usługi barowe, usługi restauracji,
przygotowywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa,
wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem.
(210) 480384
(220) 2017 12 20
(731) GLENMARK SPECIALTY S. A., La-Chaux-De-Fonds, CH
(540) RYALTRIS
(510), (511) 5 leki i preparaty lecznicze, w tym przeciwhistaminowe, steryd donosowy, produkt w aerozolu do nosa
stosowany w leczeniu zaburzeń układu oddechowego,

12

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

10 urządzenie medyczne będące urządzeniem dostarczającym antyhistaminę, sterydowe urządzenia do podawania
do nosa, urządzenia do podawania preparatów do nosa.
480769
(220) 2018 01 03
CICHE MAŚLICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) by MADE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 36 pośrednictwo w administracji nieruchomości, pośrednictwo w kupnie, sprzedaży, zamianie, wynajmie
i dzierżawie nieruchomości, lokali mieszkalnych, handlowych, usługowych, produkcyjnych, użytkowych, działek
budowlanych, rolnych, rekreacyjnych, pośrednictwo w handlu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajem
mieszkań, biur, pomieszczeń przemysłowych i magazynowych, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, usługi w zakresie wykonywania analiz finansowych, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, sporządzania umów
najmu i sprzedaży, doradztwo i pośrednictwo kredytowe,
organizowanie finansowania projektów budowlanych, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, organizowanie
finansowania dla przedsięwzięć deweloperskich i na kupno
nieruchomości, 37 doradztwo budowlane, 42 architektura,
projektowanie budynków i wnętrz, dekoracja wnętrz, pomiary geodezyjne, pomiary gruntu.
480978
(220) 2018 01 10
POLCAM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) .PSEV
(510), (511) 9 wideorejestratory do kontroli ruchu drogowego, radarowe mierniki szybkości, rejestratory wideo dla
policji, straży miejskiej i w samochodach egzaminacyjnych
na prawo jazdy, kamery do rejestracji ruchu pojazdów samochodowych, urządzenia i przyrządy optyczne, wagowe,
pomiarowe, kontrolne, sygnalizacyjne, 37 usługi instalacyjne
i naprawy wideorejestratorów do kontroli ruchu drogowego,
mierników prędkości, rejestratorów wideo, kamer do rejestracji i regulacji ruchu pojazdów samochodowych, elektronicznych urządzeń kontrolnych i sygnalizacyjnych.
(210)
(731)

(210) 480994
(220) 2018 01 10
(731) SIKORA PAWEŁ, Ustroń
(540) SNACKI MIĘSNE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.08, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 29 kiełbasy, mięso i wędliny, przekąski na bazie
mięsa, przetworzone produkty mięsne.
(210)
(731)

481064
(220) 2018 01 12
COPY GENERAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

Nr ZT23/2018

(540) COPY GENERAL

(531) 27.05.01, 29.01.04, 01.01.02
(510), (511) 35 fotokopiowanie, kserografia, powielanie dokumentów, powielanie rysunków, projektowanie materiałów reklamowych, wykonywanie materiałów reklamowych,
przygotowanie materiałów reklamowych, reklama i usługi
reklamowe, usługi reklamy graficznej, usługi przygotowania
księgi identyfikacji wizualnej dla firm, archiwizacja dokumentów, wynajem maszyn lub urządzeń biurowych, usługi
biurowe, kompleksowa obsługa przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej poczty firmowej, usługi segregacji przesyłek przychodzących, usługi wewnętrznego obiegu papierowych i elektronicznych dokumentów w firmie, usługi
w zakresie organizowania i obsługi kancelarii pocztowej dla
osób trzecich, usługi doradcze w zakresie przygotowywania,
zarządzania i dystrybucji dokumentów wewnątrz firmy oraz
między firmą a klientem, 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn oraz urządzeń biurowych, 39 usługi kurierskie,
dostawa materiałów i dokumentów, doręczanie przesyłek,
40 usługi drukowania, drukowanie dokumentów z nośników
cyfrowych, drukowanie rysunków technicznych, drukowanie
plakatów, drukowanie naklejek, drukowanie fotoksiążek i kalendarzy, usługi cyfrowego drukowania książek i dokumentów na zamówienie, drukowanie na zamówienie nazw firm
oraz logo na towarach osób trzecich w celach promocyjnych
i reklamowych, drukowanie obrazów na przedmiotach, drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów - również u klientów,
oprawa książek lub dokumentów, introligatorstwo, grawerowanie pieczątek, laminowanie, usługi usztywniania wydruków pianką lub płytą PCV, obróbka fotograficzna, usługi poligraficzne, wynajem maszyn i urządzeń drukarskich,
42 digitalizacja dokumentów, skanowanie obrazów, elektroniczne przechowywanie plików i dokumentów, konwersja
danych elektronicznych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, projektowanie grafiki, usługi
w zakresie grafiki komputerowej, usługi projektowania grafiki
komputerowej, projektowanie logo, grafiki i braw firmowych
dla potrzeb tożsamości firm, projektowanie kalendarzy, zarządzanie zasobami cyfrowymi.
481437
(220) 2018 01 24
TAXTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) TAXTEAM
(510), (511) 35 księgowość, rachunkowość, prowadzenie
ksiąg, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, doradztwo księgowe, usługi księgowe, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, audyt finansowy, audyt sprawozdań finansowych, doradztwo
związane z audytem, sporządzanie raportów biznesowych,
sporządzanie raportów gospodarczych, specjalistyczne
raporty w zakresie działalności gospodarczej, usługi podatkowe, doradztwo podatkowe (księgowość), przygotowywanie zeznań podatkowych, ustalanie wysokości podatków,
usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej,
porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, usługi w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, analizy i raporty statystyczne, doradztwo
biznesowe, kadry i place (payroll), usługi w zakresie strategii biznesowych, konsultacje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, 36 doradztwo podatkowe, usługi związane
z podatkami, analizy finansowo-ekonomiczne, doradztwo
(210)
(731)
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finansowe, doradztwo dotyczące podatków, doradztwo
ubezpieczeniowe, usługi realizacji płatności podatków, planowanie podatkowe, konsultowanie zeznań podatkowych.
(210) 481511
(220) 2018 01 23
(731) SKOPIŃSKA-PIĘTA DARIA, Łowicz
(540) skoksy

(531) 27.05.01, 29.01.14, 09.03.15, 26.11.12, 26.11.03
(510), (511) 25 skarpetki sportowe, skarpetki męskie, skarpetki damskie, skarpetki antypoślizgowe, 35 sprzedaż skarpetek sportowych, sprzedaż skarpetek męskich, sprzedaż
skarpetek damskich, sprzedaż skarpetek antypoślizgowych,
40 obróbka materiałów w procesie wytwarzania skarpetek,
obróbka materiałów w procesie wytwarzania skarpetek męskich, obróbka materiałów w procesie wytwarzania skarpetek damskich, obróbka materiałów w procesie wytwarzania
skarpetek antypoślizgowych, 42 projektowanie skarpetek dziecięcych, projektowanie opakowań, projektowanie
użytkowe i artystyczne, kontrola jakości dla osób trzecich,
odwzorowanie, wzornictwo przemysłowe i projektowanie
graficzne, opracowywanie produktów, usługi w zakresie projektowania, usługi w zakresie projektowania odzieży, projektowanie na rzecz osób trzecich w dziedzinie odzieży.
(210) 482114
(220) 2018 02 07
(731) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(540) ALU-Solar PANEL
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11 termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, grzejniki
do centralnego ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje grzewcze, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do ogrzewania,
urządzenia na gorące powietrze, wymienniki ciepła inne niż
części maszyn, grzejniki płaskie do instalacji centralnego
ogrzewania, ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją
temperatury, grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości
na rozciąganie, grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, systemy HV AC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
42 badania naukowe, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowanie projektów technicznych,
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich, testowanie materiałów, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, badania
technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska,
badania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania
w dziedzinie energii, badania w dziedzinie techniki, badania
naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania nad procesami przemysłowymi, projektowanie
konstrukcji, projektowanie form, projektowanie graficzne,
projektowanie znaków, projektowanie techniczne, projektowanie ogrzewania, projektowanie nowych produktów,
projektowanie wzorów, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie znaków towarowych, projektowanie
metod produkcji, projektowanie płytek wykładzinowych,
prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, 45 licencjonowanie własności przemysłowej, zarządzanie prawami
autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie patentów, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie
praw własności przemysłowej, licencjonowanie zastosowań
patentowych, licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie praw autorskich, licencjonowanie w zakresie
badań i rozwoju, eksploatacja praw własności przemysłowej
i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw
autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trzecich.
(210) 482162
(220) 2018 02 08
(731) ŁOJEK MARCIN, Warszawa
(540) POGODA DLA BOGACZY

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 6 boazeria metalowa, dachy i pokrycia metalowe, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, okładziny
metalowe konstrukcyjne i budowlane, panele konstrukcyjne
metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefabrykowane
konstrukcje metalowe, pokrycia metalowe ścian w budownictwie, panele metalowe, metalowe panele dachowe,
panele konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzinowe, metalowe panele sufitowe, panele ścienne z metalu,
panele metalowe obiciowe do budynków, metalowe panele
akustyczne do ścian, izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, okładzinowe panele metalowe do pokrywania
dachów, oszklone panele do użytku w budownictwie, aluminium profilowane wytłaczane, aluminium wzmacniane
materiałami ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub
jego stopów, aluminiowe profile do użytku w urządzeniach
do wyświetlania lub informacyjnych, elementy wyciskanego
aluminium, profile aluminiowe, folia aluminiowa, aluminium,

(531)

01.03.01, 01.03.17, 01.15.09, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.13,
26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła toaletowe, dezodoranty osobiste,
produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny
do włosów, środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania jamy ustnej, pasty do zębów, płyny do spryskiwaczy
szyb samochodowych, 9 aparaty fotograficzne, kamery,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, nagrywalne
płyty (dyski), płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, komputery, oprogramowanie
komputerowe, okulary, okulary optyczne, okulary przeciw-
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słoneczne, okulary do uprawiania sportów, okulary ochronne, etui na okulary, etui na tablety, laptopy, smartfony, folie
ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne
przystosowane do ekranów komputerów, kodowane karty lojalnościowe, kodowane karty upominkowe, 25 odzież,
odzież treningowa, odzież do uprawiania sportów, w tym
golfa, tenisa, jeździectwa, fitness, obuwie, nakrycia głowy,
30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, musztarda, gotowe sosy, keczup, majonez, 35 usługi reklamy telewizyjnej,
radiowej, prasowej i za pośrednictwem Internetu, usługi
sprzedaży różnych produktów luksusowych z branży spożywczej, napojów alkoholowych, produktów luksusowych
z branży odzieżowej, samochodowej, sportowej, toreb
na kije do golfa, na kółkach lub bez, sprzętu i akcesoriów
używanych przy grze w golfa, wyrobów jubilerskich, chronometrycznych, optycznych, świec do oświetlenia, świec
urodzinowych, świec zapachowych, wyposażenia i akcesoriów łazienkowych, płytek łazienkowych, wyposażenia
i akcesoriów kuchennych, dachów, dachówek, mebli, luster,
ramek obrazów, mebli łazienkowych i kuchennych, luster łazienkowych, poduszek, bielizny stołowej i pościelowej, ręczników (tekstylnych) łazienkowych, plażowych, kuchennych,
w sklepach dla VIP-ów lub za pośrednictwem mediów elektronicznych, na przykład przez strony internetowe, sprzedaż
aukcyjna nieruchomości, 39 usługi związane z wynajmem
luksusowych środków transportu, dostarczanie przesyłek,
kwiatów, udzielanie informacji o wycieczkach, usługi biur
podróży w zakresie planowania podróży, organizowanie wycieczek dla VIP-ów, usługi osób towarzyszących w podróży,
obsługa pasażerów, świadczenie usług na rzecz pasażerów
linii lotniczych, kolei, rezerwacja miejsc na podróże, rezerwacja transportu, usługi pilotów wycieczek, 41 usługi związane
z organizacją wypoczynku w zakresie rezerwowania biletów
na wydarzenia sportowe, kulturalne, rozrywkowe, informacja
o wypoczynku, wypożyczanie urządzeń wypoczynkowych,
zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej,
usługi rozrywkowe, sportowe i edukacyjne związane z organizacją wypoczynku, wypożyczanie aparatów i sprzętu
kinematograficznego, usługi związane z organizowaniem
i obsługą imprez rozrywkowych, przyjęć, udostępnianie
ośrodków rekreacji, usługi klubowe, usługi pól golfowych,
kortów tenisowych, szkoły narciarskie, udostępnianie obiektów i sprzętu narciarskiego, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, produkcja programów telewizyjnych,
w tym programów o pogodzie, 43 usługi związane z rezerwacją zakwaterowania dla podróżnych, zwłaszcza przez
biura podróży lub innych pośredników, usługi hoteli, kawiarni, restauracji, katering obejmujący żywność i napoje oraz
obsługę kelnerską na przyjęciach, usługi pensjonatów dla
zwierząt, usługi związane z zapewnieniem mieszkań i pokoi
w hotelach, pensjonatach lub innych instytucjach zapewniających czasowe zakwaterowanie.
482321
(220) 2007 01 23
STOMED - MAŁGORZATA KOBIERSKA, WALDEMAR
KOBIERSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) STOMED

(210)
(731)

Nr ZT23/2018

(531) 26.07.04, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry,
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania
robactwa, 9 wyroby optyczne, 10 aparatura i instrumenty
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne,
protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 35 usługi handlu
detalicznego i/lub hurtowego dla osób trzecich w zakresie
produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych, środków
sanitarnych do celów medycznych, substancji dietetycznych
do celów leczniczych, żywności dla niemowląt, plastrów,
materiałów opatrunkowych, materiałów do plombowania
zębów, wosków dentystycznych, środków odkażających,
środków do zwalczania robactwa, wyrobów optycznych,
usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego dla osób trzecich w zakresie aparatury i instrumentów chirurgicznych,
medycznych, stomatologicznych, weterynaryjnych, protez
kończyn, oczu i zębów, artykułów ortopedycznych, materiałów do zszywania stosowane w chirurgii.
482414
(220) 2018 02 15
ŚWIĘS RENATA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
TUKAN, Kraków;
MISZTAL ŁUKASZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
UKAN 24, Bolechowice
(540) TUKAN24 ART. ZOOLOGICZNE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 03.07.15, 29.01.15
(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
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 sprze-
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daży 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
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
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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, 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 zwierząt domowych, 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
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
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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
482578
(220) 2018 02 20
YORK PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bolechowo k/Poznania
(540) AZUR
(210)
(731)

(531) 01.15.11, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.15
(510), (511) 20 oprawy do mopów, mioteł i szczotek, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące, kosze niemetalowe, kosze
z pokrywką, kosze z tworzyw sztucznych, kosze do przechowywania, haczyki na zasłony prysznicowe, wkładki do zlewozmywaków, maty wyjmowane do zlewu, zatyczki do zlewów, nie z metalu, wkładki do zlewozmywaków, 21 przybory
kuchenne nieelektryczne, zawarte w tej klasie, naczynia
do gospodarstwa domowego, wiadra łazienkowe, wiadra
z wyżymaczkami do mopów, wiadra z wyciskarkami do mopów, niemetalowe kije do mioteł, mopów i szczotek, niemetalowe trzonki do mioteł, mopów i szczotek, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, ścierki, zmywaki ścierne,
zmywaki do szorowania, przybory kosmetyczne, przybory
toaletowe, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, szufelki do zamiatania, szufelki lub przyrządy
do zbierania okruszków, przybory kuchenne nieelektryczne,
zawarte w tej klasie, naczynia do gospodarstwa domowego, szczotki do mycia, szczoteczki do paznokci, szczoteczki
do zębów, szczotki do ciała, szczotki do: czyszczenia pojemników, butelek, do misek klozetowych, szczotki do mycia
naczyń, szczotki do szorowania, miotły do sprzątania, mopy,
wkłady do mopów, ściągacze do wody, myjki, zmiotki, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, wanienki dla
niemowląt przenośne, wanienki do prania, zestawy akcesoriów do pomieszczeń klozetowych, klamerki do mocowania
bielizny, zmywaki metalowe do szorowania, suszarki do suszenia bielizny, rękawice do kąpieli, gąbki, gąbki do celów
domowych, gąbki toaletowe, gąbki do mycia samochodu,
ścierki, ścierki do mycia podłóg, ścierki do wycierania kurzu,
do mebli, ściereczki do osuszania szkła, zmywaki, zmywaki
kuchenne, foremki, wkładki do zlewozmywaków, mydel-
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niczki, zestawy szczotek toaletowych, dozowniki do papieru
toaletowego, uchwyty na papier toaletowy, kosze na pranie,
rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze, rękawice do ścierania kurzu, rękawice gumowe do użytku domowego, wieszaki na ręczniki, klamerki do wieszania ubrań na sznurze,
skrobaczki do użytku domowego, mydelniczki, rolki do usuwania kłaczków, łapki na insekty, łapki do garnków, maty
do pieczenia, gąbki do mycia naczyń, kosze na śmieci, niemetalowe kije do mioteł, mopów i szczotek, niemetalowe
trzonki do mioteł, mopów i szczotek, 35 usługi sprzedaży
za pomocą Internetu oraz usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie towarów: drabiny metalowe oraz kije metalowe do szczotek, papier, papier do pieczenia, folia do żywności, folia do żywności, folia spożywcza, bielizna stołowa
papierowa, worki na śmieci, chłonne arkusze papieru lub
plastiku do pakowania żywności, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, papierowe
torebki, papier śniadaniowy, torebki i rękawy do pieczenia,
bielizna stołowa papierowa, filtry do kawy, meble, wyroby
z drewna, korka, trzciny, wikliny, imitacji tych surowców lub
z tworzyw sztucznych: kosze, skrzynie, skrzynki, kufry, kuferki,
parasolniki, tace, tacki, chlebaki, podkładki, folia aluminiowa,
folia metalowa do gotowania, folia metalowa do pakowania, trzonki metalowe, kije do mioteł, szczotek, trzepaczki
do dywanów, oprawy do mioteł i szczotek, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące, haki do wieszania odzieży, pojemniki
niemetalowe, materace, poduszki, kołdry, śpiwory, tekstylia,
bielizna pościelowa domowa, stołowa, ręczniki, chusteczki,
rękawice do gospodarstwa domowego, przybory kuchenne nieelektryczne, naczynia do gospodarstwa domowego,
przybory toaletowe, przybory kosmetyczne, szczotki, szczoteczki do paznokci, szczoteczki do zębów, szczotki do ciała,
szczotki do: czyszczenia pojemników, butelek, do misek klozetowych, szczotki do mycia naczyń, szczotki do szorowania,
miotły, mopy, wkłady do mopów, ściągacze do wody, myjki,
zmiotki, wiadra, wanienki dla niemowląt przenośne, wanienki do prania, komplety WC, klamerki, zmywaki metalowe
do szorowania, linki do bielizny, rękawice do kąpieli, gąbki
do celów domowych, gąbki toaletowe, do mycia naczyń,
gąbki do mycia samochodu, ścierki, ścierki do mycia podłóg,
ścierki do wycierania kurzu, do mebli, ściereczki do osuszania szkła, zmywaki, zmywaki kuchenne, foremki do pieczenia,
woreczki do lodu, worki na śmieci, wkłady do zlewu, podkładki pod mydło, liny, linki, sznury, woreczki do prania, woreczki i torby do pakowania z materiałów tekstylnych.
(210) 482587
(220) 2018 02 20
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Drogi Wolności
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magne-
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tyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe,
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane
fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii,
urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione
i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii,
pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne
i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki
do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną
czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły
sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby
choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych
i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów
i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych
i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie
internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym
sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie
programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej. interaktywnej rozrywki,
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych
baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja
i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie
usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze,
pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż
i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych,
sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki
i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów
i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych
i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań,
produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
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(210) 482749
(220) 2018 02 23
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) kutnowska syrenkabis
(510), (511) 12 pojazdy elektryczne, samochody, rowery, pojazdy i środki transportu, części i akcesoria do pojazdów, pojazdy do poruszania się, pojazdy dla osób
niepełnosprawnych.
(210) 482767
(220) 2018 02 26
(731) BANACH RAFAŁ, Legnica
(540) Kuchnia... Kochamy Tu być!
(510), (511) 20 meble kuchenne na zamówienie.
(210) 482908
(220) 2018 02 28
(731) SAKAŁUS KAMIL, Bukowina Tatrzańska
(540) Miodella
(510), (511) 30 miód z orzecha laskowego i migdała.
(210) 482965
(220) 2018 02 26
(731) ORZECHOWSKA MAGDALENA, Zieluń-Osada
(540) woomn

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania
na smartfony, aplikacje komputerowe do pobrania, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
41 usługi edukacyjne związane z modą, 44 higiena i pielęgnacja urody, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich.
(210) 482986
(220) 2018 03 01
(731) August Storck KG, Berlin, DE
(540) nimm 2 Śmiejżelki Frutivity
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe,
ciasta, lody, preparaty do sporządzania słodyczy, czekolady,
wyrobów czekoladowych, ciast i lodów.
483011
(220) 2018 03 02
MEDIA SATURN HOLDING POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ZIELONE-SPRAWDZONE
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 24.15.01, 26.04.02,
26.04.10, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 2 kartridże i tonery, 8 maszynki do golenia, przybory elektryczne do depilacji, depilatory, urządzenia do manicure, pedicure, 9 urządzenia i przyrządy fotograficzne, drukarki, anteny, alarmy, alkoholomierze, aparaty fotograficzne,
automatyczne sekretarki, baterie, dyktafony, filmy animowane, fotokopiarki, kalkulatory, laptopy, lokówki elektrotermiczne do włosów, mikrofony, monitory, modemy, myszy,
napędy dyskowe, napędy dysków do komputera, notesy
elektroniczne, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD,
odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki danych,
osobiste urządzenia stereofoniczne, baterie do oświetlania,
pamięci komputerowe, programy gier komputerowych,
programy komputerowe, programy komputerowe nagrane,
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programy komputerowe sterujące nagrane, przenośny radiowy sprzęt nadawczoodbiorczy, publikacje elektroniczne,
radia samochodowe, radia, radio pagery, rzutniki do slajdów,
skanery, słuchawki na uszy, słuchawki telefoniczne, sprzęt
dla korzystania z telefonu bez użycia rąk, sprzęt radiotelefoniczny, statywy do aparatów fotograficznych, słuchawki
telefoniczne, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony
przenośne, trójnogi do aparatów fotograficznych, translatory elektroniczne kieszonkowe, tuby do głośników, urządzenia do fotokopiowania, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do ładowania baterii, urządzenia do odtwarzania
dźwięku, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia przeznaczone
do rozrywki, przystosowane wyłącznie do odbiorników telewizyjnych, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wagi, wideofony, wskaźniki temperatury, wzmacniacze,
żelazka elektryczne, urządzenia do nagrywania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki
danych, płyty (dyski) z nagraniami, sprzęt przetwarzający
dane i komputery, elektroniczne urządzenia do uprawniania
sportu, smartwatche, elektroniczne opaski sportowe, kable,
baterie, akumulatory, nienapełnione kartridże i tonery, 10 fotele i maty masujące, masażery, inhalatory, 11 urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, lampy do paznokci i opalania, lampy do twarzy,
oczyszczacze, osuszacze i nawilżacze powietrza, 12 drony,
elektryczne deskorolki, rowery, 14 przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 15 instrumenty muzyczne, 16 papier, albumy, powielacze, 20 ramki obrazów, lustra, 21 przybory kuchenne i przybory do użytku w gospodarstwie
domowym, elektryczne szczoteczki do zębów, 28 drony
(zabawki), 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, 40 wywoływanie
filmów fotograficznych.
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(540) PROFi Wielkopolski Pasztet JUBILEUSZOWY
z czerwonym winem

(531)

03.07.03, 03.07.24, 05.13.01, 05.13.04, 09.01.10, 11.03.01,
05.07.10, 25.01.15, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.15, 26.01.17,
26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 pasztety, pasztety mięsne, pasztety drobiowe, pasztet mięsny z dodatkiem wina.
483067
(220) 2018 03 05
BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną
(540) PROFi Wielkopolski Pasztet JUBILEUSZOWY ze śliwką
(210)
(731)

483065
(220) 2018 03 05
BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną
(540) PROFi Wielkopolski Pasztet JUBILEUSZOWY 25 lat
(210)
(731)

(531)

03.07.03, 03.07.24, 05.13.01, 05.13.04, 05.07.14, 09.01.10,
25.01.15, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.15, 26.01.17, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 pasztety, pasztety mięsne, pasztety drobiowe, pasztet mięsny z dodatkiem owoców, pasztet mięsny
z dodatkiem śliwki.
483070
(220) 2018 03 05
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW POLSKI ZWIĄZEK
PRODUCENTÓW LEKÓW BEZ RECEPTY, Warszawa
(540) PASMI POLISH ASSOCIATION OF THE SELFMEDICATION INDUSTRY
(210)
(731)
(531)

05.13.01, 05.13.04, 03.07.03, 03.07.24, 29.01.15, 27.05.01,
26.01.01, 26.01.02, 26.01.15, 26.01.17, 26.01.18, 09.01.10,
25.01.15
(510), (511) 29 pasztety, pasztety mięsne, pasztety drobiowe.
(210)
(731)

483066
(220) 2018 03 05
BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną
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(531) 03.11.02, 27.01.06, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi tub
handlowymi, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, 42 prace badawczo - rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, badania w dziedzinie kosmetyki, 44 porady w zakresie farmakologii, usługi
doradcze w zakresie zdrowia.
483151
(220) 2018 03 06
FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI POZYTYWNEJ,
Warszawa
(540) Myślę pozytywnie

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 informacja o edukacji, kształcenie praktyczne
[pokazy], nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, sprawdziany edukacyjne, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenerskie, usługi w zakresie oświaty [nauczanie].
483185
(220) 2018 03 07
HERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włoszakowice
(540) Voods
(510), (511) 32 woda gazowana, woda niegazowana, woda
stołowa, woda aromatyzowana, woda źródlana, woda mineralna, woda mineralizowana, bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe gazowane napoje
na bazie soków owocowych, lemoniada, napoje bezalkoholowe o smaku owoców, napoje orzeźwiające, napoje owocowe, napoje witaminizowane, napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, soki owocowe
i owocowo - warzywne, owocowe nektary bezalkoholowe,
napoje funkcjonalne na bazie wody, bezalkoholowe napoje
gazowane, napoje bezalkoholowe.
(210)
(731)

(210) 483248
(220) 2018 03 08
(731) OLSZEWSKI MICHAŁ, Toruń
(540) TORUNIANKA
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane.

19

(210) 483250
(220) 2018 03 08
(731) OLSZEWSKI MICHAŁ, Toruń
(540) Jan Heweliusz
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane.
483280
(220) 2018 03 09
INTER LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Olsztyn
(540) Rap Brakes

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.01.05, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 7 amortyzatory pneumatyczne do maszyn, dystrybutory pneumatyczne, gwoździarki pneumatyczne, kompresory, mechaniczne i pneumatyczne narzędzia do podnoszenia, młoty pneumatyczne, narzędzia elektryczne,
narzędzia hydrauliczne, narzędzia mechaniczne, narzędzia
pneumatyczne, nożyce pneumatyczne, odciągi spalin, pistolety natryskowe pneumatyczne, pneumatyczne regulatory
procesów, pneumatyczne siłowniki zaworowe, pneumatyczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi [części
maszyn], pneumatyczne urządzenia podnoszące [maszyny], pneumatyczne urządzenia uruchamiające, podnośniki
pneumatyczne, pompy pneumatyczne, przemysłowe narzędzia pneumatyczne, przenośne narzędzia pneumatyczne, sprzęt do obsługi płynów eksploatacyjnych: dozowniki
detergentu w płynie, odkurzacze do odsysania płynów, pistolety do maszyn rozpylających sprężone płyny, przyrządy
elektryczne do mieszania płynów, śrubowe zawory wypływowe dla materiałów płynnych, urządzenia do rozlewania
nawozu płynnego, zawory do regulacji przepływu płynów,
sprzęt olejowo smarny, śrubokręty pneumatyczne, świdry
pneumatyczne, transportery pneumatyczne, urządzenia
do obsługi ogumienia, wiertarki pneumatyczne, wiertła
pneumatyczne, wyciągarki pneumatyczne, wyważarki kół
pojazdów i wałów elementów pojazdów, klucze: udarowe,
zapadkowe, zaciskające, maszynowe, nasadkowe. Klucze
o napędzie elektrycznym, urządzenia do naprawy pojazdów:
dźwigi do pojazdów pomocy drogowej, sprężarki, instalacje
do automatycznego mycia pojazdów, kompresory, maszyny
do podnoszenia, podnośniki, prądnice, rozdzielacze, turbosprężarki, klocki hamulcowe do maszyn, klocki hamulcowe
inne niż do pojazdów, hamulce do pras, hamulce tarczowe
do maszyn, hamulce do pralek przemysłowych, 12 bębny
hamulcowe, części dla pojazdów służących do poruszania się na lądzie, powietrzu, wodzie, części samochodowe
i akcesoria samochodowe zawarte w klasie 12, cylindry hamulcowe, cylindry hamulca głównego, felgi aluminiowe,
hamulce kół, hamulce tarczowe, hamulce kierunkowe, klocki
hamulcowe do: pojazdów, w tym pojazdów lądowych, rowerów, samochodów, hamulce do statków powietrznych,
hydrauliczne hamulce: obręczowe, tarczowe, okładziny hamulców, silniki do pojazdów wycieraczki do szyb pojazdów,
instalacje elektryczne zapobiegające kradzieży i włamaniom
do pojazdów, wózki narzędziowe, wirniki hamulca., 35 organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych zwłaszcza
związane z tematyką motoryzacyjną, pośrednictwo w umowach dla osób trzecich odnośnie do kupna i sprzedaży:
samochodów, części samochodów i akcesoriów samochodowych we wszystkich kanałach dystrybucji, pośrednictwo
w kontaktach handlowych i gospodarczych, sprzedaż hur-
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towa i detaliczna pojazdów i wszystkich części do pojazdów,
usługi administrowania działalnością handlową, usługi analizy i doradztwa warsztatowego w dziedzinie zarządzania
przedsiębiorstwem, usługi analizy i doradztwa związane
z ekonomiką przedsiębiorstwa, usługi biurowe i sekretarskie, usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, analizy i doradztwo organizacyjne, usługi
doradztwa ekonomicznego i organizacyjnego do jednostkowych programów do elektronicznego przetwarzania
danych i numerów artykułów części samochodowych, akcesoriów samochodowych, usługi doradztwa ekonomicznego, usługi doradztwa gospodarczego, usługi w zakresie
eksportu i importu towarów z branży motoryzacyjnej, usługi
marketingowe dotyczące zbytu i zaopatrywania, reklamy
i promocji sprzedaży części samochodowych i akcesoriów
samochodowych, usługi pośrednictwa w umowach dla
osób trzecich odnośnie kupna i sprzedaży samochodów,
części samochodów i akcesoriów samochodowych, usługi
reklamy, usługi promocji sprzedaży dla osób trzecich towarów z branży motoryzacyjnej i usługi handlu detalicznego
i hurtowego towarów z branży samochodowej, usługi handlu detalicznego świadczone przez audycje kanału telezakupów w odniesieniu do nowych i używanych: samochodów,
części samochodowych i akcesoriów samochodowych,
usługi handlu detalicznego w zakresie handlu wysyłkowego
w odniesieniu do nowych i używanych: samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi
handlu detalicznego/hurtowego świadczone przez Internet
w odniesieniu do nowych i używanych: samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi
handlu detalicznego/hurtowego w odniesieniu do nowych
i używanych: samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi handlu detalicznego w zakresie handlu wysyłkowego w odniesieniu do samochodów,
części samochodowych i akcesoriów samochodowych,
usługi handlu detalicznego/hurtowego świadczone przez
Internet w odniesieniu do samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych, w celu ułatwienia użytkownikom oglądu i nabycia tych towarów, usługi w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi katalogowania w celu ułatwienia użytkownikom nabycia tych towarów
w zakresie zestawiania różnych typów: samochodów, części
samochodowych i akcesoriów samochodowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi.
483321
(220) 2018 03 09
INTER LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Olsztyn
(540) RAP LIGHTING

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.04.05,
26.04.18
(510), (511) 9 awaryjne światła ostrzegawcze, awaryjne
światła ostrzegawcze do pojazdów, błyskowe światła bezpieczeństwa, błyskowe żarówki, czujniki światła, drogowe
światła sygnalizacyjne, elektryczne ściemniacze światła,
mierniki natężenia światła, modulatory światła, ostrzegawcze światła drogowe, ściemniacze światła, światła błyskowe,
światła do ciemni, światła neonowe, światła obrotowe, światła ostrzegawcze, światła sygnalizujące niebezpieczeństwo
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na wodzie, światła wskaźników do urządzeń telekomunikacyjnych, włączniki światła, wzmacniacze światła resztkowego, lampy błyskowe, neonowe, 11 abażury do źródeł światła,
elektroluminescencyjne źródła światła, elektryczne światła
nocne, elektryczne żarówki fluorescencyjne, lampy do kierunkowskazów, reflektory i światła do samochodów, miniaturowe żarówki oświetleniowe, rozpraszacz światła, rzutniki
światła laserowego, rzutniki światła, samoświecące źródła
światła, światła do dekoracji świątecznych, światła do lamp
wyładowczych, światła do pojazdów, światła do przyczep
podłodziowych, światła do przyczep, światła do samochodów, światła do tablic rejestracyjnych, światła drogowe, światła kontrolne, światła nawigacyjne do samolotów, światła
rowerowe, światła wabiące ryby, urządzenia oświetleniowe,
instalacje oświetleniowe, urządzenia chłodzące i wentylacyjne do pojazdów, źródła światła o pełnym spektrum światła,
żaluzje do regulacji światła, żarówki do desek rozdzielczych,
żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, żarówki do lamp
wyładowczych, żarówki do latarek, żarówki do przyrządów
optycznych, żarówki do reflektorów przednich, żarówki halogenowe, żarówki i akcesoria do nich, żarówki kierunkowskazów, żarówki lamp tylnych, żarówki oświetleniowe, żarówki
oświetleniowe LED, 12 części do pojazdów służących do poruszania się na lądzie, powietrzu, wodzie, w tym części samochodowe i akcesoria samochodowe, cylindry hamulcowe,
cylindry hamulca głównego, felgi aluminiowe, hamulce kół,
hamulce tarczowe, hamulce kierunkowe, klocki hamulcowe
do: pojazdów, w tym pojazdów lądowych, rowerów, samochodów, hamulce do statków powietrznych, hydrauliczne
hamulce: obręczowe, tarczowe, okładziny hamulców, silniki do pojazdów lądowych, wycieraczki do szyb pojazdów,
urządzenia elektroniczne chroniące pojazdy przed kradzieżą,
wózki narzędziowe, wirniki hamulca, 35 organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych zwłaszcza związane z tematyką motoryzacyjną, pośrednictwo w umowach dla osób
trzecich odnośnie do kupna i sprzedaży: samochodów, części samochodów i akcesoriów samochodowych we wszystkich kanałach dystrybucji, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, sprzedaż hurtowa i detaliczna
pojazdów i wszystkich części do pojazdów, usługi administrowania działalnością handlową, usługi analizy i doradztwa warsztatowego w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, usługi analizy i doradztwa związane z ekonomiką
przedsiębiorstwa, usługi biurowe i sekretarskie, usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
analizy i doradztwo organizacyjne, usługi doradztwa ekonomicznego i organizacyjnego do jednostkowych programów do elektronicznego przetwarzania danych i numerów
artykułów części samochodowych, akcesoriów samochodowych, usługi doradztwa gospodarczego, usługi w zakresie
eksportu i importu towarów z branży motoryzacyjnej, usługi
marketingowe dotyczące zbytu i zaopatrywania, reklamy
i promocji sprzedaży części samochodowych i akcesoriów
samochodowych, usługi pośrednictwa w umowach dla
osób trzecich odnośnie kupna i sprzedaży samochodów,
części samochodów i akcesoriów samochodowych, usługi
reklamy, usługi promocji sprzedaży dla osób trzecich towarów z branży motoryzacyjnej i usługi handlu detalicznego
i hurtowego towarów z branży samochodowej, usługi handlu detalicznego świadczone przez audycje kanału telezakupów w odniesieniu do nowych i używanych: samochodów,
części samochodowych i akcesoriów samochodowych,
usługi handlu detalicznego w zakresie handlu wysyłkowego
w odniesieniu do nowych i używanych: samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi
handlu detalicznego/hurtowego świadczone przez Internet
w odniesieniu do nowych i używanych: samochodów, czę-
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ści samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi
handlu detalicznego/hurtowego w odniesieniu do nowych
i używanych: samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi handlu detalicznego w zakresie handlu wysyłkowego w odniesieniu do samochodów,
części samochodowych i akcesoriów samochodowych,
usługi handlu detalicznego/hurtowego świadczone przez
Internet w odniesieniu do samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych, w celu ułatwienia użytkownikom oglądu i nabycia tych towarów, usługi w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi katalogowania w celu ułatwienia użytkownikom nabycia tych towarów
w zakresie zestawiania różnych typów: samochodów, części
samochodowych i akcesoriów samochodowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi.
(210) 483475
(220) 2018 03 14
(731) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo
(540) ISKRA
(510), (511) 4 drewno opałowe, hubka jako podpałka, knoty do lamp, knoty do świec, nafta, olej rzepakowy do celów przemysłowych, olej słonecznikowy do celów przemysłowych, oleje do farb, oleje do konserwacji murów, oleje
do konserwacji skór, oleje do smarowania, oleje do tkanin,
oleje silnikowe, oleje ułatwiające wyjmowanie z formy stosowane w budownictwie, oleje zwilżające, oświetlenie bożonarodzeniowe [świece], paliwo oświetleniowe, parafina,
patyczki drewniane na podpałkę, podpałki, podpałki papierowe do zapalania, stearyna, światełka nocne [świeczki],
świece, świece zapachowe, wosk [surowiec].
483478
(220) 2018 03 14
EKOCHEM PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Głogowo
(540) ep Ekochem Project
(210)
(731)

(531) 29.01.06, 27.05.01
(510), (511) 1 roztwory kauczukowe, silikony, środki chemiczne dla przemysłu, 7 maszyny do mycia butelek, cylindry
do maszyn, dmuchawy [maszyny], formy [części maszyn|, frezarki, manipulatory przemysłowe [maszyny], młyny [maszyny], urządzenia do mycia, obrabiarki, rozdrabniarki odpadów,
urządzenia do zagęszczania odpadów, ostrza [części maszyn], pneumatyczne transportery rurowe, prasy filtracyjne,
przesiewacze [maszyny], pulweryzatory [maszyny], regulatory części maszyn], roboty [maszyny], rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, rozdrabniarki [maszyny], rozdrabniarki odpadów, separatory, szlifierki, tokarki [narzędzia
mechaniczne], wirówki [maszyny], wirówki [młynki], wirówki
[suszarki], wymienniki ciepła [części maszyn|, wytłaczarki,
wytłaczarki [walcarki deseniujące], wtryskarki, rozdmuchiwarki, wytłaczarki, butelczarki, urządzenia do przetwórstwa
tworzyw sztucznych, urządzenia i linie do granulacji tworzyw sztucznych, 17 uszczelki do cylindrów, druty z tworzyw
sztucznych do zgrzewania, ebonit, formy z ebonitu, kauczuk
syntetyczny, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa,
tworzywa sztuczne półprzetworzone, tworzywa sztuczne
w formie wyciśniętej, 40 obróbka metalu, recykling odpad-
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ków i odpadów, unieszkodliwianie odpadów [przetwarzanie], usługi kotlarskie, przetwarzanie surowców z tworzyw
sztucznych.
483546
(220) 2018 03 15
MARPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mała Grzywna
(540) MARPLAST
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.03.11
(510), (511) 17 materiały elastyczne niemetalowe do budowy i renowacji sieci kanalizacyjnych oraz studni rewizyjnych,
takie jak: panele GRP (moduły) o dowolnych kształtach wykonane z żywic poliestrowych lub winyloestrowych wzmocnionych włóknem szklanym, a także panele o nietypowych
kształtach, wykładziny z tworzywa sztucznego do renowacji
studzienek, kształtki z form o specjalnych kształtach, włazy
i króćce do rur i zbiorników, 20 zbiorniki niemetalowe o nietypowych wymiarach i kształtach.
(210) 483550
(220) 2018 03 15
(731) BŁĄDEK JAKUB NHG, Kraków
(540) B1

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.21, 27.07.01, 27.07.21, 27.01.25
(510), (511) 35 impresariat artystyczny, doradztwo i zarządzanie gospodarcze, public relations, reklama internetowa, kreowanie wizerunku, zarządzanie zbiorami
informatycznymi.
(210) 483557
(220) 2018 03 15
(731) DALKIEWICZ JAROSŁAW, Warszawa
(540) VIRINO
(510), (511) 14 artykuły ozdobne do użytku osobistego, biżuteria szlachetna i sztuczna, części i akcesoria do biżuterii,
dzieła sztuki, figurki wykonane z metali szlachetnych, figurki
pokryte metalami szlachetnymi, imitacje biżuterii i kamieni
szlachetnych, kolczyki, łańcuszki, medaliony, zawieszki, pierścionki, bransolety, kolczyki do piercingu, miniaturowe zegary,
zegarki do nurkowania, zegarki do użytku w sporcie, paciorki
do medytacji, różańce, posążki na biurko, srebro nieprzetworzone lub kule, srebro w stanie surowym, 35 administrowanie
działalności gospodarczej w zakresie franchisingu, administrowanie działalności gospodarczej w zakresie sklepów detalicznych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży
wysyłkowej, administrowanie sprzedaży, agencje importowo eksportowe, dostarczanie informacji dotyczących produktów
konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, pokazy towarów
za pośrednictwem mediów elektronicznych, telezakupy, zakupy domowe, prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, oferowanie w mediach produktów dla
handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
związanym z biżuterią i artykułami jubilerskimi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie związanym z komputerami, które
można nosić na sobie, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
związanym z przedmiotami artystycznymi, usługi sprzedaży
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hurtowej w zakresie związanym z biżuterią i artykułami jubilerskimi, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie związanym
z przedmiotami artystycznymi, usługi w zakresie obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi
w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej.
(210) 483584
(220) 2018 03 15
(731) SKRABURSKI ROBERT FIRMA ROBAS, Gniezno
(540) lovehippiebali
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi
sprzedaży towarów: środki toaletowe, olejki esencjonalne
i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, kosmetyki, kremy, mydła, pudry, środki do makijażu,
szminki, kosmetyki kolorowe do makijażu, róże, lotiony, mleczka, maseczki, dodatki do kąpieli, kosmetyki do pielęgnacji
i upiększania ciała, włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy
ustnej, środki perfumeryjne, wata do celów kosmetycznych,
usługi sprzedaży towarów: środki do czyszczenia, prania, polerowania, szorowania, ścierania, okulary, binokle, okulary przeciwsłoneczne, przeciwoślepieniowe, ochronne do uprawiania
sportu, artykuły optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne,
soczewki kontaktowe, sznurki do okularów, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów, etui na okulary, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła
przeciwsłoneczne nakładane na okulary, osłony oczu, części
do okularów, soczewki do okularów, usługi sprzedaży towarów: biżuteria i wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły, metale szlachetne i półszlachetne, ich stopy
oraz imitacje, monety, ozdoby, posągi oraz figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami
i ich imitacjami, zegarki, przyrządy do mierzenia czasu, wyroby
oraz przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki
oraz zawieszki do nich, usługi sprzedaży towarów: walizeczki,
torebki, parasole, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, odzież, obuwie, nakrycia głowy, opakowania, kartoniki, artykuły papiernicze i biurowe, ozdoby do włosów i garderoby,
statuetki, puchary, usługi sprzedaży towarów: przybory dla palaczy, artykuły do użytku z tytoniem, zapalniczki, popielniczki,
zapałki, pojemniki na tytoń i humidory, waporyzatory osobiste
i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, usługi sprzedaży towarów: tytoń i produkty tytoniowe (w tym
substytuty tytoniu), wyroby ze skóry i jej imitacji: kapelusze,
etui na klucze, komplety podróżne, okładziny i wykończenia
do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici, kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy, sakiewki, teczki.
Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie biznesowe przedsiębiorstwami, 42 usługi projektowania, designerów, wzornictwo przemysłowe, stylizacja.
483613
(220) 2018 03 16
AMTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) home&profi

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.24, 26.01.13
(510), (511) 1 preparaty bakteriobójcze do celów innych niż
medyczne i weterynaryjne, preparaty antybakteryjne nie ujęte w innych klasach, substancje aktywne jako pochłaniacze,
chemiczne dodatki grzybo- i bakteriobójcze, 3 preparaty
antystatyczne do celów domowych, preparaty do czyszczenia, preparaty do szorowania, antyperspiranty, dezodoranty do użytku domowego, środki dezodorujące, preparaty
do mycia, preparaty do zmywania podłóg, posadzek, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa
domowego, środki do konserwacji skóry jako pasty, preparaty do pielęgnacji mebli, mydła, emulsje i mydła w płynie,
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach
produkcyjnych, preparaty do zmywania pasty do podłóg
i powłok podłogowych, środki, preparaty i woski do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do prania,
wywabiacze plam, środki do pielęgnacji i konserwacji samochodów, preparaty do klimatyzacji i inne produkty chemii
samochodowej zawarte w tej klasie, preparaty do nabłyszczania, preparaty do konserwacji wnętrza samochodu, płyny
do spryskiwaczy szyb, płyny i pianki do dywanów i tapicerki,
5 środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, preparaty
do niszczenia grzybów, środki przeciw roztoczom.
(210) 483618
(220) 2018 03 16
(731) DEMEL JOANNA, Warszawa
(540) AROMATEKA
(510), (511) 3 aromaty, barwniki do celów kosmetycznych,
dezodoranty, olejki esencjonalne, olejki eteryczne, kadzidła,
kadzidełka, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych,
terpeny, 30 usta pomadki.
483621
(220) 2018 03 16
BIMEX-BOLLHOFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzemienica
(540) BIMEX „szpilka”

(210)
(731)

(531) 14.03.01, 14.03.03, 27.05.01
(510), (511) 6 nakrętki metalowe, śruby metalowe.
(210) 483631
(220) 2018 03 16
(731) PLENUS BOMBA SPÓŁKA JAWNA, Lubenia
(540) QUELAX
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenie
zębów, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, środki zapachowe
do pomieszczeń, proszki do prania, płyny do prania, płyny
do płukania.
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483658
(220) 2018 03 16
ROMANÓW MARIA KWIACIARNIA POD DĘBAMI,
Ustrzyki Dolne
(540) Bieszczadzka Aniołomania
(510), (511) 28 drewniane figurki i zabawki, 35 informacja handlowa, reklama billboardowa, prasowa, telewizyjna,
radiowa, za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci ulotek,
prospektów, druków, kreowanie wizerunku firmy, 40 wytwarzanie na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich
zabawek drewnianych.
(210)
(731)

483675
(220) 2018 03 19
ZEELANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne
(540) NEVERLAND N
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(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 27.03.11, 29.01.13, 27.03.15,
05.01.05, 05.03.11, 11.01.04
(510), (511) 31 świeże owoce i warzywa.
(210) 483730
(220) 2018 03 19
(731) ZAKRZEWSKI ŁUKASZ VERITRADE, Czempiń
(540) LOCO

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.10, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież sportowa, czapeczki i getry kolarskie,
koszulki na siłownię, leginsy, rashguardy, spodenki bokserskie, koszulki, koszulki polo, koszulki na ramiączkach, bluzy
i polary, spodnie i spodenki, bezrękawniki, kamizelki, opaski
na głowę, czapeczki z daszkiem, szaliki, kominy i chusty, komino-chusty multiscarf, krawaty.
483733
(220) 2018 03 19
Ocean Basket Holdings (Proprietary) Limited
[A South African company], Midrand, ZA
(540) Ocean Basket

(210)
(731)
(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.21, 27.05.24, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 29 przetwory owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, owoce w żelu, 30 słodkie
sosy, słodkie polewy, polewy cukiernicze, słodkie sosy do deserów, słodkie sosy do lodów, słodkie sosy do gofrów, sosy
owocowe, słodkie sosy na bazie mleka.
483676
(220) 2018 03 19
ZEELANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne
(540) Sweet Velvet

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.24
(510), (511) 30 słodkie sosy, słodkie polewy, polewy cukiernicze, słodkie sosy do deserów, słodkie sosy do lodów, słodkie sosy do gofrów, sosy owocowe, słodkie sosy na bazie
mleka.
483717
(220) 2018 03 19
ZDROWY SMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki
(540) Zdrowy Smak

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 29 ryby, owoce morza, mięso, drób i dziczyzna,
ekstrakty i galaretki z ryb, owoców morza, mięsa i drobiu,
produkty mleczne, jadalne oleje i tłuszcze, 43 usługi związane z dostarczaniem żywności i/lub napojów, restauracje,
bary szybkiej obsługi, fast-foody, kawiarnie, jadłodajnie.
483758
(220) 2018 03 20
EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) MIXIT
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210)
(731)

(210) 483819
(220) 2018 03 20
(731) GARBACZ-KAJDA MAGDALENA, Warszawa;
KUBASIEWICZ AGATA, Warszawa
(540) newsme.pl

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie informacji na temat reklamy, dostarczanie informacji handlowych
konsumentom, dostarczanie informacji gospodarczych
i handlowych online, dostarczanie informacji dotyczących
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu,
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, dostarczanie informacji dotyczących biznesu, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku
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w Internecie, kompilacja oraz produkcja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, kompilacja i rozpowszechnianie
informacji prasowych za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, marketing imprez
i wydarzeń, marketing internetowy, ogłoszenia drobne,
opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie
informacji handlowych i gospodarczych, organizacja subskrypcji mediów informacyjnych, organizacja subskrypcji
pakietów informacyjnych, organizacja subskrypcji usług
internetowych, prenumeraty dzienników elektronicznych,
prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie
portfolio online za pośrednictwem strony internetowej,
promowanie wydarzeń specjalnych, publikacja treści i materiałów reklamowych online, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi
edycji tekstów.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 483868
(220) 2018 03 21
(731) UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź
(540) DRZEWO POKOLEŃ

(531)

02.07.12, 02.07.23, 05.01.05, 05.01.16, 01.15.01, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększających świadomość społeczną
w zakresie poprawy jakości życia seniorów, usługi reklamowe
obejmujące promowanie działań zwiększających świadomość
społeczeństwa w zakresie problemów osób starszych, usługi
reklamowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie towarów
i usług dla seniorów, reklama, rozpowszechnianie materiałów
promocyjnych oraz reklamowych, badania opinii społecznej,
informacja o powyższych usługach, 41 organizowanie konkursów, organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych,
kulturalnych, rozrywkowych i zawodowych, organizowanie
konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie konkursów w dziedzinie działań i inicjatyw zmierzających do poprawy jakości życia osób starszych, organizowanie ceremonii
przyznawania nagród za osiągnięcia, usługi w zakresie organizowania uroczystości i spotkań odbywających się na żywo,
usługi organizowania imprez, prezentacji i pokazów, warsztatów, gal, widowisk, nauczanie, kształcenie, rozrywka, nauczanie w dziedzinie poprawy zdrowia, edukacja w zakresie
podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie poprawy
warunków i jakości życia seniorów, usługi edukacyjne mające
na celu zapobieganie niepełnosprawności, nauczanie oraz
usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia, zdrowego żywienia
i bezpieczeństwa żywności, edukacja w zakresie świadomości
ruchowej, usługi w zakresie kultury, zajęcia kulturalne, usługi
rekreacyjne dla osób starszych, dostarczanie informacji o konkursach, imprezach, warsztatach, pokazach, rozrywce, publi-
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kowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie
prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne on-line,
usługi w zakresie publikacji książek, czasopism, druków, periodyków i tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych i video, informacja o powyższych usługach.
(210) 483873
(220) 2018 03 21
(731) CZUBIŃSKA ANETA WONDERLAND, Łódź
(540) JADŁOSTACJA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.02, 03.07.03
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, w tym prowadzenie
lokali gastronomicznych, pubów, barów, kawiarni, restauracji,
pizzerii, stołówek, usługi cateringowe,.
483876
(220) 2018 03 21
CERAMPOL TOMCZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Rabka-Zdrój
(540) CERAMPOL
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.14
(510), (511) 1 kleje do płytek ceramicznych, 11 akcesoria
do pryszniców, akcesoria do umywalek, akcesoria łazienkowe, baterie do umywalek, baterie do wanien, baterie kranowe, baterie mieszające do umywalek, baterie prysznicowe,
baterie sztorcowe do umywalek, bidety, brodziki, brodziki
do pryszniców, deski do muszli klozetowych, deski sedesowe,
fontanny-umywalki, jednouchwytowe baterie umywalkowe,
kabiny do natrysków, kabiny kąpielowe, kabiny natryskowe,
klapy desek sedesowych, krany, krany automatyczne, krany
bezdotykowe, krany do bidetów, krany do umywalek, miski
klozetowe, muszle klozetowe, muszle klozetowe ze zintegrowanymi bidetowymi dyszami wodnymi, natryski, prysznice,
panele prysznicowe, pisuary, płuczki ustępowe, postumenty
do umywalek, prysznice, przelewy wannowe, rączki do prysznica, rączki do spłuczek, ścianki do kabin prysznicowych,
ścianki do przegród prysznicowych, sedesy z czyszczącym
strumieniem wody, słuchawki będące akcesoriami do pryszniców, spryskiwacze do baterii, szafki łazienkowe z umywalkami
podłączonymi do źródła wody, szklane kabiny prysznicowe,
umywalki łazienkowe, umywalki łazienkowe na postumencie,
umywalki wbudowane w szafki, urządzenia do kąpieli, wanny
łazienkowe, wanny prysznicowe, wanny z dyszami powietrznymi, wanny z natryskiem, wanny z urządzeniami pomagającymi wejście do nich, wyroby sanitarne wykonane z porcelany,
wyroby sanitarne wykonane z kamienia, zestawy prysznicowe,
19 ceramiczne płytki na podłogi wewnętrzne, ceramiczne
płytki na podłogi zewnętrzne, ceramiczne płytki na ściany
zewnętrzne, ceramiczne płytki podłogowe, ceramiczne płytki
podłogowe do budynków, ceramiczne płytki ścienne, glazurowane ceramiczne płytki podłogowe, glazurowane ceramiczne płytki ścienne, glazurowane płytki ceramiczne, płytki
ceramiczne, płytki ceramiczne do podłóg i wykładzin, płytki
ceramiczne do podłóg i okładzin, płytki ceramiczne na podłogi, płytki ceramiczne na ściany wewnętrzne, ścienne płytki
ceramiczne, 35 prowadzenie punktów sprzedaży detalicznej
i hurtowej następujących towarów: kleje do płytek ceramicznych, akcesoria do pryszniców, akcesoria do umywalek, akcesoria łazienkowe, baterie do umywalek, baterie do wanien,
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baterie kranowe, baterie mieszające do umywalek, baterie
prysznicowe, baterie sztorcowe do umywalek, bidety, brodziki, brodziki do pryszniców, deski do muszli klozetowych, deski sedesowe, fontanny-umywalki, jednouchwytowe baterie
umywalkowe, kabiny do natrysków, kabiny kąpielowe, kabiny
natryskowe, klapy desek sedesowych, krany, krany automatyczne, krany bezdotykowe, krany do bidetów, krany do umywalek, miski klozetowe, muszle klozetowe, muszle klozetowe
ze zintegrowanymi bidetowymi dyszami wodnymi, natryski,
prysznice, panele prysznicowe, pisuary, płuczki ustępowe,
postumenty do umywalek, prysznice, przelewy wannowe,
rączki do prysznica, rączki do spłuczek, ścianki do kabin prysznicowych, ścianki do przegród prysznicowych, sedesy z czyszczącym strumieniem wody, słuchawki będące akcesoriami
do pryszniców, spryskiwacze do baterii, szafki łazienkowe
z umywalkami podłączonymi do źródła wody, szklane kabiny prysznicowe, umywalki łazienkowe, umywalki łazienkowe
na postumencie, umywalki wbudowane w szafki, urządzenia
do kąpieli, wanny łazienkowe, wanny prysznicowe, wanny
z dyszami powietrznymi, wanny z natryskiem, wanny z urządzeniami pomagającymi wejście do nich, wyroby sanitarne
wykonane z porcelany, wyroby sanitarne wykonane z kamienia, zestawy prysznicowe, ceramiczne płytki na podłogi
wewnętrzne, ceramiczne płytki na podłogi zewnętrzne, ceramiczne płytki na ściany zewnętrzne, ceramiczne płytki podłogowe, ceramiczne płytki podłogowe do budynków, ceramiczne płytki ścienne, glazurowane ceramiczne płytki podłogowe,
glazurowane ceramiczne płytki ścienne, glazurowane płytki
ceramiczne, płytki ceramiczne, płytki ceramiczne do podłóg
i wykładzin, płytki ceramiczne do podłóg i okładzin, płytki ceramiczne na podłogi, płytki ceramiczne na ściany wewnętrzne,
ścienne płytki ceramiczne, prowadzenie przez Internet sprzedaży następujących towarów: kleje do płytek ceramicznych,
akcesoria do pryszniców, akcesoria do umywalek, akcesoria
łazienkowe, baterie do umywalek, baterie do wanien, baterie
kranowe, baterie mieszające do umywalek, baterie prysznicowe, baterie sztorcowe do umywalek, bidety, brodziki, brodziki
do pryszniców, deski do muszli klozetowych, deski sedesowe,
fontanny-umywalki, jednouchwytowe baterie umywalkowe,
kabiny do natrysków, kabiny kąpielowe, kabiny natryskowe,
klapy desek sedesowych, krany, krany automatyczne, krany
bezdotykowe, krany do bidetów, krany do umywalek, miski
klozetowe, muszle klozetowe, muszle klozetowe ze zintegrowanymi bidetowymi dyszami wodnymi, natryski, prysznice,
panele prysznicowe, pisuary, płuczki ustępowe, postumenty
do umywalek, prysznice, przelewy wannowe, rączki do prysznica, rączki do spłuczek, ścianki do kabin prysznicowych,
ścianki do przegród prysznicowych, sedesy z czyszczącym
strumieniem wody, słuchawki będące akcesoriami do pryszniców, spryskiwacze do baterii, szafki łazienkowe z umywalkami
podłączonymi do źródła wody, szklane kabiny prysznicowe,
umywalki łazienkowe, umywalki łazienkowe na postumencie,
umywalki wbudowane w szafki, urządzenia do kąpieli, wanny
łazienkowe, wanny prysznicowe, wanny z dyszami powietrznymi, wanny z natryskiem, wanny z urządzeniami pomagającymi wejście do nich, wyroby sanitarne wykonane z porcelany,
wyroby sanitarne wykonane z kamienia, zestawy prysznicowe,
ceramiczne płytki na podłogi wewnętrzne, ceramiczne płytki
na podłogi zewnętrzne, ceramiczne płytki na ściany zewnętrzne, ceramiczne płytki podłogowe, ceramiczne płytki podłogowe do budynków, ceramiczne płytki ścienne, glazurowane
ceramiczne płytki podłogowe, glazurowane ceramiczne płytki ścienne, glazurowane płytki ceramiczne, płytki ceramiczne,
płytki ceramiczne do podłóg i wykładzin, płytki ceramiczne
do podłóg i okładzin, płytki ceramiczne na podłogi, płytki ceramiczne na ściany wewnętrzne, ścienne płytki ceramiczne.
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483894
(220) 2018 03 22
SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
ERGO HESTIA SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) Mediplan
(510), (511) 36 ubezpieczenia, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, informacja o ubezpieczeniach, likwidacja szkód w zakresie ubezpieczeń, maklerstwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, tworzenie funduszy, w tym funduszy na cele dobroczynne, ubezpieczenia,
w tym ubezpieczenia na życie oraz komunikacyjne, usługi
świadczeń emerytalnych, usługi ubezpieczeniowe świadczone przez portal internetowy, ubezpieczenia medyczne,
gwarantowanie płatności kosztów leczenia na rzecz podróżnych z zagranicy, gwarantowanie pokrycia kosztów leczenia na rzecz podróżnych, usługi pośrednictwa w zakresie
ubezpieczeń medycznych, usługi doradztwa i pośrednictwa
związane z ubezpieczeniami zdrowotnymi, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami turystycznymi, 44 organizowanie leczenia medycznego, zapewnianie
leczenia medycznego.
(210)
(731)

483970
(220) 2018 03 23
SKOWRON MARCIN FIRMA ODZIEŻOWA BARBARAS,
Sztombergi
(540) BARBARAS
(510), (511) 25 odzież dziecięca, pajace, śpiochy, kaftaniki,
body, spódnice, sukienki, bluzy, bluzki, bolerka, koszule, koszulki, t-shirty, spodnie, spodenki, szorty, legginsy, getry, bezrękawniki, kurtki, płaszcze, kombinezony, piżamy, szlafroki,
nakrycia głowy, nakrycia głowy dla dzieci, czapki, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym także on-line wyrobów oraz
materiałów dziewiarskich, odzieży i nakryć głowy.
(210)
(731)

(210) 483982
(220) 2018 03 23
(731) KOLLATAY HUGO, Warszawa
(540) Buy & Style
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, filmy kinematograficzne naświetlone, rysunkowe filmy animowane, 16 afisze,
plakaty z papieru lub kartonu, artykuły biurowe, bloczki
do pisania, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma,
drukowane publikacje, emblematy, pieczęcie papierowe,
etykiety nie z materiału tekstylnego, foldery, gazety, gazetki, kalendarze, kartki z życzeniami, katalogi, koperty, książki, mapy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, modele,
makiety architektoniczne, naklejki adresowe, notesy podręczne, pieczęcie, plany, prospekty, pudełka kartonowe lub
papierowe, segregatory, tablice i plansze ogłoszeniowe, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku
domowego, teczki na dokumenty, ulotki, wyroby z kartonu,
18 aktówki, teczki, etui na klucze, teki, dyplomatki, torby
na zakupy, siatki na zakupy, 35 dekoracja wystaw sklepowych, powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, fotokopiowanie, kolportaż próbek, marketing,
materiały reklamowe, oferowanie w mediach produktów
dla handlu detalicznego, organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji i przetargów publicznych, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama radiowa, reklama billboardowa,
reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszech-
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nienie ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, telemarketing, uaktualnianie materiałów reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem bilbordów, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu.
(210) 483984
(220) 2018 03 23
(731) KOLLATAY HUGO, Warszawa
(540) DISCOUNTERRA
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, filmy kinematograficzne naświetlone, rysunkowe filmy animowane, 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, artykuły biurowe, bloczki do pisania,
broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, drukowane publikacje, emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, foldery, gazety, gazetki, kalendarze, kartki
z życzeniami, katalogi, koperty, książki, mapy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, modele, makiety architektoniczne, naklejki adresowe, notesy podręczne, pieczęcie, plany, prospekty, pudełka kartonowe lub papierowe, segregatory, tablice
i plansze ogłoszeniowe, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty,
ulotki, wyroby z kartonu, 18 aktówki, teczki, etui na klucze, teki,
dyplomatki, torby na zakupy, siatki na zakupy, 35 dekoracja
wystaw sklepowych, powielanie dokumentów, dystrybucja
materiałów reklamowych, fotokopiowanie, kolportaż próbek,
marketing, materiały reklamowe, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, organizowanie sprzedaży
w trybie aukcji i przetargów publicznych, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów
sponsorowanych, reklama, reklama radiowa, reklama billboardowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
telemarketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników
reklamowych, wynajem bilbordów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu.
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(531) 01.15.19, 02.03.01, 02.03.05, 19.13.15, 29.01.14
(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, przybory toaletowe i kosmetyczne,
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.
(210) 483997
(220) 2018 03 23
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) APAP Junior

(210) 483996
(220) 2018 03 23
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540)
(531) 02.05.01, 02.05.02, 27.05.01, 29.01.14
(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, przybory toaletowe i kosmetyczne,
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 dietetycz-
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ne, 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.
(210) 483998
(220) 2018 03 23
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540)

(531) 02.05.01, 02.05.02, 29.01.14
(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, przybory toaletowe i kosmetyczne,
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.
(210)
(731)

484001
(220) 2018 03 23
US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
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(540) Ice

(531) 01.15.19, 02.03.01, 02.03.05, 19.13.15, 27.05.01, 29.01.15
(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, przybory toaletowe i kosmetyczne,
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.
(210) 484004
(220) 2018 03 23
(731) CZARNECKI PIOTR A&P, Rokitno-Majątek
(540) MAŁA GRUZJA
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi restauracji w zakresie żywności i napojów gruzińskich, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, restauracje oferujące dania na wynos, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi degustacji win
(dostarczanie napojów), usługi doradców w zakresie win, serwowanie napojów alkoholowych, usługi kateringowe, usługi
kateringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo
- towarzyskich, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia
i napojów].
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484039
(220) 2018 03 26
SHCHUPAK LILIYA, SZCZUPAK TOMASZ LILIA
COLLECTION SPÓŁKA CYWILNA,
Ostrów Wielkopolski
(540) Lilia COLLECTION
(210)
(731)

sy owocowe, produkty zbożowe, wyroby cukiernicze, żelki
owocowe, cukierki owocowe, ciasta, pieczywa, przyprawy,
31 owoce świeże i owoce cytrusowe, 32 napoje bezalkoholowe, soki i syropy, napoje w proszku.
(210)
(731)
(540)

(531) 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, berety,
apaszki, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, bluzki, kombinezony, buty sportowe, buty
sznurowane, czapki, dzianina, dżerseje, fartuchy, garnitury,
getry, kalosze, kamizelki, kaptury, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, majtki, majtki dziecięce, nauszniki, obuwie
plażowe, odzież ze skóry i z imitacji skóry, okrycia wierzchnie,
okucia metalowe do obuwia, osłony, daszki do czapek, paski, pantofle domowe i kąpielowe, pasy do przechowywania
pieniędzy, płaszcze, palta, płaszcze kąpielowe, podkoszulki,
półbuty, rajstopy, rękawiczki i rękawiczki z jednym palcem,
sandały, skarpetki, slipy, spodnie, spódnice, staniki, sukienki
na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, szaliki,
szelki, szlafroki, trykoty, T-shirty, zapiętki do obuwia, żakiety
pikowane, wyprawki dziecięce [odzież].
(210) 484083
(220) 2018 03 26
(731) SIEWIERA GRZEGORZ FILMAT, Praszka
(540) FILMAT
(510), (511) 7 maszyny do pakowania, maszyny do pakowania w folię, owijarki, tunele obkurczające, zgrzewarki, linie
technologiczne do pakowania, ciągi transportowe, transportery, oraz części zamienne do maszyn do pakowania,
35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także za pomocą
sieci Internet maszyn do pakowania, akcesoriów do maszyn
do pakowania, części zamiennych dla maszyn do pakowania,
urządzeń elektronicznych wspomagających ruch fizyczny
pracę maszyn do pakowania, oprogramowania komputerowego dla maszyn do pakowania, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, marketing, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi importowo eksportowe, doradztwo specjalistyczne handlowe, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, badania rynku i opinii publicznej,
37 usługi montażowe, instalacyjne, konserwacyjne i serwisowe w zakresie przemysłowych linii technologicznych
w szczególności maszyn do pakowania.
484089
(220) 2018 03 27
BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA,
Górki Małe
(540) Bi FIX
(210)
(731)

(531) 11.03.14, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 herbaty ziołowe lecznicze, zioła lecznicze suplementy diety, 29 owoce suszone, dżemy, powidła, kompoty, konfitury, galaretki, 30 herbaty, herbaty owocowe, chip-
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484127
(220) 2018 03 27
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII I ANTYBIOTYKÓW,
Warszawa

(531) 26.01.16, 29.01.04
(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne dla celów
przemysłowych, naukowych, rolnych, ogrodniczych i leśniczych, a także substancje chemiczne nieprzetworzone,
2 barwniki do żywności, 3 produkty kosmetyczne, toaletowe środki sanitarne, środki do pielęgnacji włosów i skóry,
5 produkty farmaceutyczne, leki dla ludzi, produkty weterynaryjne, leki dla zwierząt, produkty higieniczne, dietetyczne
środki medyczne, preparaty do niszczenia szkodników, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, materiały opatrunkowe, pieluszki jednorazowe, żywność dla niemowląt, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, 39 dystrybucja towarów,
magazynowanie i konfekcjonowanie towarów, 41 nauczanie,
prowadzenie kursów edukacyjnych, 42 prowadzenie laboratoriów chemicznych w tym badania kontrolne jakości leków
i surowców farmaceutycznych, prowadzenie laboratoriów
bakteriologicznych w tym badania kontrolne jakości leków
i surowców farmaceutycznych, 45 ochrona własności przemysłowej: porady dotyczące własności przemysłowej, zgłoszenia do ochrony prawnej przedmiotów ochrony własności
przemysłowej, doradztwo w sprawach spornych z zakresu
ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, umowy licencyjne, zarządzanie prawami autorskimi, wszelkie inne sprawy z zakresu
ochrony własności przemysłowej i intelektualnej.
484135
(220) 2018 03 27
LISNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) RYBKA NA RAZ
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 ryby, przetwory z ryb i z rybami.
484152
(220) 2018 03 28
CIRCLE K POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Zakupy spożywcze na CO DZIEŃ i od ŚWIĘTA
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 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, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier,
miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól,
musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód [zamrożona woda], 31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne,
ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona
do sadzenia, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 35 reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, prace biurowe.
(210) 484177
(220) 2018 03 28
(731) OLEJNICZAK KONRAD, Łódź
(540) uchfit
(510), (511) 21 butelki, bidony(puste), bidony rowerowe,
kubki, butelki na napoje dla podróżnych, stojaki na butelki,
uchwyty do kubków, uchwyty do pojemników na napoje,
przenośne, 28 przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych,
artykuły i sprzęt sportowy.

29

puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych,
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami
i aparaturą sanitarną.
484183
(220) 2018 03 28
TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) ARCHITEXTURA

(210)
(731)

484182
(220) 2018 03 28
TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) TAS TUBĄDZIN AIRFLOW SYSTEM

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe,
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami,
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-

(531) 26.04.01, 26.04.08, 26.04.11, 27.05.01
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla
budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje
przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały
ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe
dla budownictwa, palisady niemetalowe, płytki niemetalowe
dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe,
płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe,
podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe
dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe
ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe
zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych
do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów,
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promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych,
artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych,
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych instalacji i aparatur sanitarnych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary
w sklepie lub hurtowni z produktam przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego,
kamieniam budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami
instalacji sanitarnych instalacjami i aparaturą sanitarną.
484185
(220) 2018 03 28
TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) ARCHITEXTURA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe,
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami,
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych,
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
(210)
(731)
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kamieni, części instalacji sanitarnych instalacji i aparatur
sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami
ściennymi terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych instalacjami
i aparaturą sanitarną.
(210) 484188
(220) 2018 03 28
(731) CIENIAK EWA, Warszawa
(540) yestem

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 usługi trenerskie, organizowanie i obsługa
konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów, publikowanie książek, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń,
pisanie scenariuszy.
484195
(220) 2018 03 28
INSTALI.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Instalico
(510), (511) 37 montaż instalacji centralnego ogrzewania,
montaż urządzeń centralnego ogrzewania, instalacja elektrycznego ogrzewania towarzyszącego, konserwacja i naprawa ogrzewania towarzyszącego, montaż i konserwacja
instalacji ogrzewania słonecznego, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja), instalowanie systemów zasilanych energią
słoneczną, instalacja urządzeń do oszczędzania energii,
instalacja urządzeń do wytwarzania energii, naprawa lub
konserwacja generatorów energii elektrycznej, naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, naprawa i konserwacja
instalacji do wytwarzania energii, serwis urządzeń i instalacji
do wytwarzania energii, naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa instalacji, urządzeń i maszyn
do produkcji energii, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją generatorów energii, serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w energię elektryczną, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji
do wytwarzania energii, naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń do dystrybucji lub kontroli energii, instalacja systemów ogrzewania słonecznego.
(210)
(731)

484244
(220) 2018 03 29
POZAMIATANE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Pozamiatane.pl

(210)
(731)

(531) 11.07.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 37 sprzątanie nieruchomości, sprzątanie

Nr ZT23/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

domów, sprzątanie hoteli, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie
biur na podstawie umowy, sprzątanie klubów na podstawie umowy, sprzątanie budynków biurowych i lokali
handlowych, pranie sprzątanie nieruchomości, sprzątanie
domów, sprzątanie hoteli, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie
biur na podstawie umowy, sprzątanie klubów na podstawie umowy, sprzątanie budynków biurowych i lokali
handlowych, pranie sprzątanie nieruchomości, sprzątanie
domów, sprzątanie hoteli, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie biur
na podstawie umowy, sprzątanie klubów na podstawie
umowy, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, pranie, naprawy.
484331
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
AGAPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztynek
(540) vartco ogród + technologia
(210)
(731)
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(531) 05.05.22, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 17 elastyczne rury niemetalowe do przewodzenia materiałów płynnych, elastyczne rury wężowe z kauczuku, elastyczne rury z kauczuku silikonowego wzmocnionego
materiałem, elastyczne rury zawierające włókna węglowe,
elastyczne węże z tworzyw sztucznych z oplotem drucianym, elastyczne węże z tworzyw sztucznych z wkładami
drucianymi, giętkie przewody rurowe wykonane z tworzyw
sztucznych, niemetalowe dwuzłączki rurowe, łączniki rurowe niemetalowe, niemetalowe węże do chłodnic pojazdów,
rury z kauczuku silikonowego, rury z tworzyw sztucznych
do pojazdów silnikowych, substancje uszczelniające do połączeń rurowych, węże do wody do użytku w ogrodzie, węże
do wody z tworzyw sztucznych, węże ogrodowe, złączki
do rur niemetalowe, 19 elementy krawędziowe do kształtowania terenu z tworzyw sztucznych, elementy konstrukcyjne z tworzyw sztucznych, kątowniki, niemetalowe, listwy
przypodłogowe niemetalowe, listwy niemetalowe, 35 usługi
handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi,
usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych.
(210) 484355
(220) 2018 03 31
(731) JANASZEWSKA BARBARA CHROME, Łódź
(540) JUST YOU

(531) 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 elastyczne rury niemetalowe do przewodzenia materiałów płynnych, elastyczne rury wężowe z kauczuku, elastyczne rury z kauczuku silikonowego
wzmocnionego materiałem, elastyczne rury zawierające
włókna węglowe, elastyczne węże z tworzyw sztucznych
z oplotem drucianym, elastyczne węże z tworzyw sztucznych z wkładami drucianymi, giętkie przewody rurowe
wykonane z tworzyw sztucznych, niemetalowe dwuzłączki
rurowe, łączniki rurowe niemetalowe, niemetalowe węże
do chłodnic pojazdów, rury z kauczuku silikonowego, rury
z tworzyw sztucznych do pojazdów silnikowych, substancje uszczelniające do połączeń rurowych, węże do wody
do użytku w ogrodzie, węże do wody z tworzyw sztucznych, węże ogrodowe, złączki do rur niemetalowe, 19 elementy krawędziowe do kształtowania terenu z tworzyw
sztucznych, elementy konstrukcyjne z tworzyw sztucznych, kątowniki, niemetalowe, listwy przypodłogowe niemetalowe, listwy niemetalowe, 35 usługi handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, usługi handlu
detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
ogrodniczym, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych.
484332
(220) 2018 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
AGAPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztynek
(540) v+v

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki.
(210) 484370
(220) 2018 04 03
(731) ŁOBODZIŃSKI ADAM, Białystok
(540) DO DOMU

(531) 27.05.01, 02.09.01, 07.03.11, 27.01.08, 29.01.01
(510), (511) 3 środki toaletowe, 5 preparaty i artykuły higieniczne, 16 jednorazowe produkty papierowe: papierowe
ręczniki kuchenne, papier toaletowy, papier chłonny, chusteczki higieniczne.
(210) 484371
(220) 2018 04 03
(731) ŁOBODZIŃSKI ADAM, Białystok
(540) DAFI

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 środki toaletowe, 5 preparaty i artykuły higieniczne, 16 jednorazowe produkty papierowe: papierowe
ręczniki kuchenne, papier toaletowy, papier chłonny, chusteczki higieniczne.

32

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 484375
(220) 2018 04 03
(731) DAFIPAPIER ŁOBODZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Białystok
(540) DAFI papier

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 środki toaletowe, 5 preparaty i artykuły higieniczne, 16 jednorazowe produkty papierowe: papierowe
ręczniki kuchenne, papier toaletowy, papier chłonny, chusteczki higieniczne.
484431
(220) 2018 04 04
TANGARA IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakopane
(540) RESTAURACJA TARASY GUBAŁÓWKA
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach,
rezerwacje miejsc w hotelach, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi
restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, wynajem budynków przenośnych, usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[zakwaterowanie], wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie
dozowników wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów,
wypożyczanie urządzeń do gotowania.
(210)
(731)

484432
(220) 2018 04 04
GRABOWSKI STANISŁAW ZAKŁAD PRODUKCJI
FORM, NARZĘDZI SPECJALNYCH I PRZETWÓRSTWA
TWORZYW SZTUCZNYCH GRAFORM, Bydgoszcz
(540) graform
(510), (511) 7 formy wtryskowe, 40 przetwórstwo tworzyw
sztucznych.
(210)
(731)

484433
(220) 2018 04 04
GRABOWSKI STANISŁAW ZAKŁAD PRODUKCJI
FORM, NARZĘDZI SPECJALNYCH I PRZETWÓRSTWA
TWORZYW SZTUCZNYCH GRAFORM, Bydgoszcz
(540) GF GRAFORM

(210)
(731)
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(540) PROAXON
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210) 484536
(220) 2018 04 06
(731) SAFIEJKO BARTOSZ, Warszawa
(540) Holi Festiwal Kolorów
(510), (511) 2 barwniki, pigmenty, lakiery i farby w postaci proszku, pudru oraz w płynie, w szczególności do celów
rozrywkowych, artystycznych i dekoracyjnych, 41 usługi
w dziedzinie kultury, sportu i rozrywki, organizowanie i prowadzenie wydarzeń artystycznych, festiwali muzycznych,
koncertów, widowisk, pokazów, konkursów, konferencji,
występów rozrywkowych i innych imprez artystycznych,
wydarzenia sportowe, organizowanie i prowadzenie imprez
i zawodów sportowych, edukacja w zakresie kultury, sportu i sztuki, usługi muzyczne, świadczenie usług medialnych
w zakresie organizacji koncertów, festiwali muzycznych, widowisk, spektakli, przeglądów, pokazów, konkursów, występów rozrywkowych i innych imprez artystycznych, informacja o imprezach rozrywkowych.
484559
(220) 2018 04 09
MASSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zubrzyk
(540) MASSPOL
(510), (511) 32 wody: mineralne, źródlane, stołowe, gazowane, sodowe, w tym również każda z nich z dodatkami smakowymi lub zapachowymi, napoje bezalkoholowe, w tym
z udziałem wód mineralnych, soków owocowych, wyciągów ziołowych, aperitify i koktajle bezalkoholowe, napoje
izotoniczne.
(210)
(731)

484596
(220) 2018 04 09
NADBRZEŻNY MARCIN KANCELARIA BROKERSKA
NBROKER UBEZPIECZENIA, Kraków
(540) b nbroker
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 36 agencje ubezpieczeniowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, obsługa
roszczeń z tytułu ubezpieczeń, ubezpieczeniowe usługi
brokerskie, ubezpieczenia, agencje nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami.
(210) 484612
(220) 2018 04 09
(731) ZAJĄC HALINA DRAGON, Poznań
(540) DRAGON

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 7 formy wtryskowe, 40 przetwórstwo tworzyw
sztucznych.
(210)
(731)

484443
(220) 2018 04 04
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
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(531) 04.03.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 13 fajerwerki, artykuły pirotechniczne, flary ratunkowe, materiały wybuchowe lub pirotechniczne, fontanny sztucznych ogni, granulowane materiały wybuchowe,
mieszanki wybuchowe, spłonki detonujące, spłonki do materiałów wybuchowych, spłonki nabojowe, petardy, wyroby
pirotechniczne, płynne materiały wybuchowe, ognie sztuczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów pirotechnicznych, fajerwerków, petard, sztucznych ogni.
(210) 484644
(220) 2018 04 10
(731) ŁODYGA ARKADIUSZ, Przyprostynia
(540) TECHFA
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, 7 maszyny do obróbki
drewna, narzędzia jako części maszyn, maszyny na sprężone powietrze, prasy jako maszyny do celów przemysłowych,
8 narzędzia o napędzie ręcznym, 40 obróbka metali.
484660
(220) 2018 04 11
PRIVATE LABEL TISSUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawa Mazowiecka
(540) HORECA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparat do czyszczenia, kosmetyki, ściereczki nasączane
detergentami, do czyszczenia, produkty toaletowe, 16 papier
toaletowy, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe,
papierowe chusteczki do nosa, serwetki stołowe papierowe,
serwety na stół papierowe.
(210) 484663
(220) 2018 04 11
(731) Radi Roberto, Tavullia, IT
(540) RADIOLIO POLSKA

(531) 05.07.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 oliwa z oliwek, oleje jadalne i tłuszcze, mięso,
ryby, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
oliwki nadziewane i przyrządzane na różne sposoby, jajka,
mleko i przetwory mleczne, mrożone i przetworzone warzywa i owoce.
484739
(220) 2018 04 12
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) PERIAN
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(540) KRISTALIS

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 21 szklanki, kieliszki, dzbanki, karafki.
484790
(220) 2018 04 13
ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) PREMIUM Festivio
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.01.01, 25.01.15
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, przetwory i ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne.
(210) 484803
(220) 2018 04 13
(731) KARSKA KATARZYNA, Sulejówek
(540) PODRÓŻ BOHATERA
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, sprzęt do gier wideo, 41 tłumaczenia,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi wydawnicze i reporterskie, edukacja, rozrywka i sport, coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie szkolenia
i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkoleń,
doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe
i edukacyjne], edukacyjne usługi doradcze, organizowanie
szkoleń biznesowych, kursy w zakresie rozwoju osobistego,
organizacja szkoleń, organizacja warsztatów i seminariów, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie warsztatów, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi
w zakresie technologii informacyjnych.
(210) 484811
(220) 2018 04 13
(731) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze
(540) POPFENIKS

(210)
(731)

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 21 szklanki, kieliszki, dzbanki, karafki.
(210)
(731)

484740
(220) 2018 04 12
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.05
(510), (511) 9 oprogramowanie do inżynierii chemicznej,
oprogramowanie komputerowe do użytku w zdalnym odczycie liczników, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, czujniki
zanieczyszczenia, 40 oczyszczanie powietrza, uzdatnianie
i oczyszczanie powietrza i wody, 42 usługi monitoringu
środowiska naturalnego, zdalny monitoring powietrzny
związany z badaniami środowiska, analizy laboratoryjne, monitorowanie działań mających wpływ na środowisko w obrębie budynków, monitorowanie wydarzeń mających wpływ
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na środowisko w obrębie budynków, monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie struktur inżynierii wodno-lądowej, monitorowanie zanieczyszczonych
terenów w celu wykrycia gazu, monitorowanie zanieczyszczonych terenów, opracowanie projektów technicznych
w zakresie równoważenia emisji dwutlenku węgla [offset
CO2], prowadzenie analiz chemicznych, usługi analiz i badań
przemysłowych w dziedzinie chemii, usługi gromadzenia
danych związanych z jakością powietrza, usługi w zakresie badania składników przepływającego powietrza, usługi
w zakresie pomiarów powietrznych, badania środowiska,
badania dotyczące ochrony środowiska, pobieranie próbek
do badania zanieczyszczenia, usługi doradcze w zakresie
kontroli zanieczyszczeń.
484832
(220) 2018 04 13
FINANCIAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) baby driver

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 rowerki biegowe [pojazdy], rowery, rowery
szosowe, rowery dostawcze, rowery górskie, rowery składane, rowery dziecięce, siodełka do rowerów, rowery wodne,
rowery trekkingowe, rowery elektryczne, rowery sportowe,
rowery jednokołowe, szosowe rowery wyścigowe, bagażniki
na rowery, rowery trójkołowe dostawcze, rowery na pedały,
elektryczne rowery składane, rowery wyposażone w silnik,
dopasowane pokrowce na rowery, samobalansujące się rowery jednokołowe, bagażniki na rowery do pojazdów, wózki,
wózki przechylne, wózki [rolnicze], wózki narzędziowe, wózki
pocztowe, wózki sklepowe, wózki dziecięce, wózki szpitalne,
wózki zwrotne, wózki-wywrotki, wózki [kolejnictwo], ręczne
wózki, wózki ręczne, wózki transportowe, wózki ruchome,
wózki wielofunkcyjne, wózki bagażowe, ręcznie obsługiwane wózki, elektryczne wózki inwalidzkie, wózki na dokumenty, wózki straganiarskie chłodnicze, wózki ręczne chłodnicze,
wózki transportowe platformowe, hulajnogi (pojazdy), hulajnogi z pedałami, wózki dziecięce wyposażone w nosidełka,
20 chodziki dla dzieci, kołyski bujane, leżaczki dziecięce typu
bujaki, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania
niemowląt, maty dla dzieci do spania, łóżeczka dziecięce, łóżeczka dla ptaków, bezpieczne łóżeczka dziecięce, łóżeczka
dla dzieci, łóżeczka dla małych dzieci, łóżeczka koszyki dla
dzieci, dopasowane osłonki na poręcze łóżeczka dziecięcego, regulowane foteliki nosidełka, torby-nosidełka niemowlęce, skrzynki na zabawki, zwierzęta wypchane [inne niż zabawki], 27 maty do zabawy, maty do jogi, maty do ćwiczeń
gimnastycznych, dywany, chodniki i maty, dywaniki i maty
samochodowe, 28 rowery zabawkowe, stacjonarne rowery
treningowe, rowery trójkołowe [zabawki], rowery trójkołowe
dla dzieci [zabawki], hulajnogi [zabawki], deskorolki, torby
na deskorolki, deskorolki [sprzęt rekreacyjny], pojazdy zabawkowe do jeżdżenia, pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki],
pojazdy zabawkowe do jeżdżenia dla dzieci, ochraniacze
na łokcie do użytku w jeździe na deskorolce, pojazdy zabawkowe do jeżdżenia z napędem mechanicznym, zabawki do jeżdżenia, zabawki bujane, leżaczki bujane (zabawki),
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maty z puzzli piankowych [zabawki], maty z zabawkami dla
niemowląt, maty do zabawy z pojazdami zabawkowymi,
maty do zabawy zawierające zabawki dla niemowląt, maty
do zabawy z zabawkami dla niemowląt, łóżeczka dla lalek,
zabawki do zawieszania w łóżeczkach dziecięcych, zabawki,
szybowce zabawki, zabawki mówiące, zabawki muzyczne,
zabawki elektroniczne, wiaderka [zabawki], huśtawki [zabawki], zabawki budowlane, zabawki nakręcane, kolejki zabawki, zabawki pluszowe, zabawki wypchane, sanki [zabawki],
wrotki [zabawki], zabawki dmuchane, bąki [zabawki], sanie
[zabawki], puzzle [zabawki], pojazdy [zabawki], pistolety
[zabawki], zabawki bambusowe, pluszowe zabawki, modele
[zabawki], garaże zabawki, zabawki drewniane, zabawki edukacyjne, flippery [zabawki], drony (zabawki), zabawki giętkie,
teleskopy zabawki, zabawki inteligentne, zabawki zawierające skarbonki, pneumatyczne pistolety [zabawki], mechaniczne zabawki akcji, zabawki na baterie, kapiszony wybuchowe
[zabawki], zabawki dla kotów, wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, zabawki
do piaskownicy, zabawki do ciągnięcia, nakręcane chodzące zabawki, zabawki do wody, zabawki do wanny, zabawki
tryskające wodą, zabawki do ściskania, zabawki do boksowania, zestawy magika [zabawki], zabawki z metalu, pistolety aerozolowe [zabawki], zabawki do pchania, wypchane
zwierzęta [zabawki], sztuczne ognie – zabawki, zabawki dla
zwierząt, bańki mydlane [zabawki], zabawki wypchane ziarenkami, zabawki z tkanin, zabawki [figurki] akcji, zabawki dla
niemowląt, zabawki dla dzieci, zabawki zdalnie sterowane,
zabawki dla ptaków, odbijające się zabawki, zabawki do piasku, zabawki dla psów, zabawki sterowane radiowo, baseny
kąpielowe [zabawki], zabawki do szkicowania, elektryczne
zabawki [figurki] akcji, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci,
zabawki w postaci puzzli, kapiszony do pistoletów [zabawki], zabawki związane z magią, pistolety na wodę [zabawki],
repliki zwierząt jako zabawki, konie na biegunach [zabawki], dmuchane zabawki do jeżdżenia, zabawki w kształcie
zwierząt, zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, pojazdy
sterowane radiowo [zabawki], zabawki wykonane z gumy,
zdalnie obsługiwane latające zabawki, zabawki wykonane
z drewna, zabawki do rysowania, świecące pałeczki-zabawki, elektroniczne zabawki do nauki, zabawki akcji na baterie,
piszczące zabawki do ściskania, zabawki z tworzyw sztucznych, wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, klocki do budowy [zabawki], modele lokomotyw parowych [zabawki],
zabawki mechaniczne [z tworzyw sztucznych], nadmuchiwane zabawki przypominające pojazdy powietrzne, zestawy
modeli do składania [zabawki], zestawy do składania modeli
(zabawki), zabawki uruchamiane za pomocą dźwigni, zabawki do użytku w basenach, zabawki dla zwierząt domowych, bibeloty (zabawki) na przyjęcia, zabawki konstrukcyjne zazębiające się, helikoptery zabawki sterowane radiowo,
zabawki typu fidget spinner, zabawki do piętrowego układania, zestawy do gotowania [zabawki], zabawki mechaniczne
[z metalu], nadmuchiwane zabawki do basenu, nadmuchiwane zabawki do kąpieli, zabawki rozwojowe dla niemowląt,
zwierzęta zabawki napędzane silnikiem, zabawki - pojazdy
sterowane elektronicznie, klocki do łączenia [zabawki], modele samochodów w zmniejszonej skali [zabawki], modele
pojazdów w zmniejszonej skali [zabawki], pojazdy zabawki
z elementami do przekształcania, roboty zmieniające się
w inne zabawki, zabawki w postaci przekształcanych pojazdów-robotów, zabawki do jeżdżenia bez napędu silnikowego, kije z diodami LED (zabawki), zabawki umieszczone
w kalendarzu adwentowym, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, postacie z bajek fantasy [zabawki],
zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, zabawki
w postaci urządzeń domowych, zabawki, które po otworze-
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niu wyskakują, nadmuchiwane zabawki z cienkiej gumy, zabawki sprzedawane w formie zestawów, zabawki na kółkach
napędzane pedałami, nadmuchiwane zabawki w postaci
łódek, czterokołowe pojazdy dla dzieci [zabawki], drewniane
klocki do budowania [zabawki], zabawki w postaci śnieżnych
kul, zabawki w postaci aparatów fotograficznych [nierobiące zdjęć], strzelające zabawki bożonarodzeniowe z niespodzianką w środku, strzelające zabawki z niespodzianką [atrakcje na przyjęcia], dmuchane baseny kąpielowe do celów
rekreacyjnych [zabawki], modele samochodów [zabawki lub
przedmioty do zabawy], roboty zabawki sterowane za pomocą radia, zabawki i gry dla zwierząt domowych, zabawki
w postaci dłoni z pianki, zabawki dla zwierząt domowych
zawierające kocimiętkę, gry, zabawki i akcesoria do zabawy,
modele budynków w zmniejszonej skali [zabawki], zabawki do sprzedaży w postaci zestawów, zestawy do pieczenia
i gotowania [zabawki], strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, modele konstrukcji w zmniejszonej skali [zabawki], zabawki z tworzyw sztucznych do kąpieli,
zabawki mechaniczne do kołysek [dla niemowląt], zabawki
do użytku w wózkach dziecięcych, figurki akcji [zabawki lub
artykuły zabawkowe], zabawki w postaci imitacji artykułów
spożywczych, zabawki zdalnie sterowane w postaci pojazdów, wiaderka [zabawki] zrobione z tworzyw sztucznych, zabawki w postaci mechanicznych dozowników słodyczy, gry,
zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych,
zabawki w postaci dozowników gumy do żucia w listkach,
zabawki imitujące przedmioty używane przez dorosłych
w życiu codziennym, zabawki i przedmioty do zabawy dla
zwierząt domowych, miniaturowe modele samochodów
[zabawki lub przedmioty do zabawy], zabawki do składania
[robótki ręczne] sprzedawane w zestawie, zestawy modeli
w zmniejszonej skali do składania [zabawki], przenośne gry
i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, zabawki
dla zwierząt domowych wykonane ze sznurka.
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z branży budowlanej, regulatorów energii oraz wyposażenia
i instalacji grzewczych do ogrzewania słonecznego, baterii
i ogniw słonecznych, kotłów centralnego ogrzewania, pomp
ciepła, oraz urządzeń stosowanych w instalacjach klimatyzacji i wentylacji, handel urządzeniami i akcesoriami z branży
chemicznej.
484890
(220) 2018 04 16
RZEPA EWA, RZEPA TOMASZ ARDEN
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) CODECRUX PERSONAL TAILORING
(210)
(731)

(531) 09.07.01, 09.07.25, 09.03.13, 24.01.05, 24.01.13, 27.05.01
(510), (511) 25 garnitury, marynarki, spodnie, kurtki, koszule,
krawaty, obuwie, płaszcze, paski, swetry, kamizelki, 40 szycie odzieży na miarę, usługi krawieckie, przeróbki odzieży,
45 usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru.
484906
(220) 2018 04 16
MIERZEJEWSKI JACEK PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE OLPLAN, Olsztyn
(540) OLPLAN
(210)
(731)

(210) 484889
(220) 2018 04 16
(731) KALYCIOK ROMUALD, Nędza
(540) POLEKO Polska Ekologia Sp. z o.o.
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 22 plandeki.
(531) 27.05.01, 26.01.03, 29.01.13
(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
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, 35 reklama, zarządzanie w działalności
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej,
prace biurowe, handel i sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz
prowadzona przez domy wysyłkowe i Internet artykułami

(210) 484907
(220) 2018 04 16
(731) FUNDACJA TWOJA DROGA ROZWOJU, Kraków
(540) Kejor
(510), (511) 37 wykrywanie nieszczelności w budynkach,
wykrywanie ciągów powietrza w budynkach, usługi doradcze dotyczące remontów budynków, usługi doszczelniania
budynków, nadzór nad budowaniem konstrukcji, nadzór
nad remontami budynków, usługi nadzoru budowlanego
w zakresie projektów budowlanych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości,
zabezpieczanie budynków przed dostępem szkodników
i robactwa, zabezpieczanie konstrukcji przed dostępem
szkodników i robactwa, zabezpieczanie pomieszczeń przed
dostępem szkodników i robactwa, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, izolacja termiczna
budynków, izolacja termiczna okien, izolowanie budynków,
doradztwo inżynieryjne [budownictwo], doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), usługi doradcze dotyczące
renowacji budynków, usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi doradztwa budowlanego, udzielanie
informacji związanych ze wznoszeniem, naprawą i konserwacją budynków, usługi informacyjne dotyczące renowacji
budynków, udzielanie informacji budowlanych, udzielanie
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informacji online związanych ze wznoszeniem budynków,
usuwanie wycieków, niszczenie szkodników, tępienie szkodników, inne niż w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie
i leśnictwie, zwalczanie szkodników, rozpylanie środków
owadobójczych w domach mieszkalnych, rozpylanie środków owadobójczych w budynkach komercyjnych, usługi
dezynfekcji, niszczenie robactwa [inne niż w rolnictwie],
niszczenie szkodników [inne niż w rolnictwie, leśnictwie lub
ogrodnictwie], odymianie budynków przeciwko robactwu,
odymianie budynków przeciwko szkodnikom, usługi zwalczania szkodników, inne niż dla rolnictwa, ogrodnictwa lub
leśnictwa, usługi doradztwa technicznego przy odbiorze
i zakupie lokali, 42 usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych, usługi w zakresie przeglądów technicznych, przygotowywanie raportów technicznych, lokalizowanie i oznakowanie podziemnych systemów rur, kabli lub przewodów
do celów usług komunalnych, sporządzanie raportów projektowych, przygotowywanie raportów technicznych, sporządzanie raportów dotyczących architektury, sporządzanie
raportów dotyczących projektowania, sporządzanie raportów dotyczących planowania nieruchomości, analiza zachowania konstrukcji budynków, doradztwo w zakresie analiz
sądowych dotyczące oceny zniszczeń, inspekcja budowlana
[oględziny], usługi w zakresie inżynierii budowlanej, usługi
doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej,
doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, badania termowizyjne budynków.
484908
(220) 2018 04 16
IZA-YE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BOSSKIM

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.10, 24.09.16
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach,
punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem internetu: odzieży, obuwia, nakryć głowy, rękawiczek, bielizny,
tkanin i dzianin, firan, zasłon, bielizny pościelowej, toreb,
plecaków, walizek, kosmetyczek, portfeli, biżuterii sztucznej
i naturalnej, zegarków, ozdób do włosów i do ciała, okularów, kosmetyków i artykułów higienicznych, chemii gospodarczej, artykułów dekoracyjnych do wyposażania wnętrz,
stolików, foteli, krzeseł, szafek, koszy wiklinowych i z tworzyw
sztucznych, kufrów i kuferków, dekoracji ogrodowych, akcesoriów kuchennych, drobnych artykułów gospodarstwa domowego, zastawy stołowej, obrusów, bieżników, serwetek,
lamp i lampek oświetleniowych, artykułów dekoracyjnych
świątecznych, artykułów biurowych, artykułów piśmienniczych, książek, kalendarzy, zabawek, gier planszowych
i edukacyjnych.
484910
(220) 2018 04 15
RAFIK-POL DORADCA ENERGETYCZNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jordanów
(540) RAFIK-POL DORADCA ENERGETYCZNY
(210)
(731)
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.18, 07.01.08
(510), (511) 35 sprzedaż energii elektrycznej, 37 budowa
stacji transformatorowych, konstrukcja stacji transformatorowych, 39 dystrybucja energii elektrycznej, dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, 42 doradztwo w zakresie oszczędności energii, usługi doradcze dotyczące zużycia energii,
profesjonalne doradztwo związane z zachowaniem energii,
projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii,
rejestrowanie danych dotyczących zużycia energii w budynkach, usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania energii alternatywnych, projektowanie i opracowywanie systemów do wytwarzania energii regeneracyjnej,
doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania
energii, udzielanie porad technicznych związanych ze środkami oszczędności energii, porady techniczne związane
z działaniami mającymi na celu oszczędzanie energii.
(210) 484911
(220) 2018 04 16
(731) POLSKA IZBA MOTORYZACJI, Warszawa
(540) AutoEvent FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY

(531) 29.01.15, 26.04.02, 27.05.01, 18.01.09
(510), (511) 41 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, organizowanie konkursów, organizowanie wystaw
w celach edukacyjnych.
(210) 484920
(220) 2018 04 16
(731) PAWLAK-NIEMCZYK EWA AKERMAN, Warszawa
(540) arcticawarszawa.pl
(510), (511) 35 sprzedaż okularów przeciwsłonecznych, gogli narciarskich, akcesoriów do okularów.
(210) 484921
(220) 2018 04 16
(731) FUGIEL DARIUSZ LAFOGE, Wrocław
(540) lafoge

(531) 27.05.01, 02.01.05, 26.11.01
(510), (511) 11 oświetlenie; żarówki; taśmy LED; żarówki LED;
zasilacze LED; akcesoria do taśm LED; profile LED; włączniki
do profili LED; oprawy hermetyczne LED; świetlówki LED;
halogeny; naświetlacze; oprawy halogenowe; czujniki ruchu; włączniki; oprawy rastowe; panele LED; lampy LED;
plafony; żyrandole; lampki biurowe; oświetlenie samochodowe LED; oświetlenie ogrodowe; artykuły elektryczne;
oświetlenie sufitowe, panele grzewcze nad podczerwień,
19 okna szklane, szklane ściany, płytki szklane, szklane dachy, szklane ekrany, panele szklane, cegły szklane, szklane
materiały budowlane, bloki szklane do budownictwa, ele-
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menty szklane do paneli budowlanych, dachy niemetalowe, ogrodzenie niemetalowe, odlewy niemetalowe, szkło
budowlane, wzmocnione szkło budowlane, niemetalowe
szkielety konstrukcji budowlane, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, niemetalowe budowlane elementy
fasadowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, budowlane elementy z betonu, domy modułowe,
niemetalowe, niemetalowe modułowe elementy budowlane, modułowe domy z bali, niemetalowe części modułowe
do budowania budynków prefabrykowanych, przestrzenne
niemetalowe ramy do jednostek modułowych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oświetlenia, żarówek, taśm LED,
żarówek LED, zasilaczy LED, akcesorii do taśm LED, profili
LED, włączników do profili LED, opraw hermetycznych LED;
świetlówek LED, halogenów, naświetlaczy, opraw halogenowych, czujników ruchu, włączników, opraw rastowych,
paneli LED, lampy LED, plafonów, żyrandoli, lamp biurowych, oświetlenia samochodowego LED, oświetlenia ogrodowego, artykułów elektrycznych, oświetlenia sufitowego,
37 wypożyczanie maszyn osuszających i ozonujących, instalowanie konserwacja i naprawa systemów ogrzewania,
42 usługi projektowania technicznego związane z instalacjami do ogrzewania, projektowanie ogrzewania, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie wnętrz budynków,
projektowanie wnętrz komercyjnych, usługi architektury
wnętrz, usługi projektowania wnętrz budynków, projektowanie wystroju wnętrz sklepów, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, doradztwo w zakresie dekoracji
wnętrz, usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz,
usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz
domowych, świadczenie usług w zakresie projektowania
wnętrz budynków, usługi informacyjne dotyczące harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania
wnętrz.
484923
(220) 2018 04 17
EUROPEJSKIE CENTRUM JAKOŚCI I PROMOCJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) ECJIP CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH zgodne z RODO

(210)
(731)

(531)

01.17.03, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 16 publikacje drukowane, drukowane materiały promocyjne, wydawnictwa reklamowe, katalogi branżowe, książki, czasopisma, broszury, foldery, ulotki, prospekty,
druki, 35 reklama, promocja sprzedaży, promocja towarów
i usług, marketing, agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
badania w zakresie analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności w działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności
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gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstwa, zbiorowe analizy i oceny rynku oraz sfery biznesu,
doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w dziedzinie zarządzania kadrowego, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
mające na celu przygotowanie przedsiębiorstw do procesu
certyfikacji, systematyzacja i pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych, przetwarzanie danych i zarządzanie nimi, kompilacja informacji w komputerowych
bazach danych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych,
organizowanie wystaw, targów i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży towarów
i usług, promocja przedsiębiorstw, organizowanie programów promocyjnych, działalność informacyjna w zakresie
działalności gospodarczej, dystrybucja informacji biznesowych i handlowych, reklamy radiowe i telewizyjne, usługi
pośrednictwa handlowego, organizowanie kampanii oraz
spotkań w celu promocji usług i towarów najwyższej jakości,
41 usługi wydawnicze, publikowanie książek i innych tekstów, publikacja elektroniczna online książek i periodyków
oraz innych publikacji, publikowanie tekstów o charakterze
informacyjnym za pośrednictwem sieci komunikacyjnych,
usługi w zakresie edukacji, nauki i rekreacji, usługi klubowe, rozrywka i nauczanie, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
gali, szkoleń, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych,
szkolenia mające na celu przygotowanie przedsiębiorstw
do procesu certyfikacji, wydawanie nagrań dźwiękowych,
kluby zrzeszające przedsiębiorców o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym, informacja o powyższych usługach,
42 tworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych
i multimedialnych, administrowanie serwisami internetowymi, usługi w zakresie tworzenia prezentacji internetowych i multimedialnych, archiwizacja komputerowych baz
danych, usługi w zakresie utrzymania komputerowych baz
danych, usługi w zakresie odzyskiwania utraconych danych
z komputerowych baz danych, doradztwo komputerowe,
kontrola i badanie jakości produktów i usług, certyfikowanie jakości produktów i usług, wystawianie, odnawianie,
unieważnianie oraz weryfikacja ważności certyfikatów, wydawanie i cofanie certyfikatów zgodności towaru lub usługi
albo działalności z określonymi standardami jakości, nadzór
jakości i certyfikacja w branżach: rolniczej, żywnościowej,
spożywczej, agroturystycznej, chemicznej, odzieżowej, informatycznej, budowniczej, motoryzacyjnej, edukacyjnej,
finansowej, ubezpieczeniowej, handlowej, transportowej,
przemysłowej, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych i humanistycznych,
ekspertyzy naukowe, informacja o powyższych usługach,
45 licencjonowanie własności intelektualnej w tym znaków
towarowych gwarancyjnych lub innych oznaczeń potwierdzających, że towar lub usługa ma określone właściwości,
usługi doradcze związane z licencjonowaniem własności
intelektualnej, know-how.
(210) 484926
(220) 2018 04 17
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) BRE BRE FAKTORING
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(531) 24.15.02, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie factoringu, faktoring dyskontowy, faktoring eksportowy, faktoring długów, faktoring
przedsiębiorstw finansowych, faktoring z przejęciem ryzyka
niewypłacalności odbiorcy, usługi w zakresie faktoringu faktur, dostarczanie informacji dotyczących factoringu długów,
usługi w zakresie windykacji długów i factoringu wierzytelności, zarządzanie wierzytelnościami, ściąganie należności,
elektroniczne usługi windykacji wymagalnych należności,
odzyskiwanie długów, doradztwo w zakresie długów, usługi
w zakresie zarządzania długami, finansowanie bieżącej działalności firmy, finansowanie należności w obrocie krajowym
i międzynarodowym również w trybie online, zarządzanie
należnościami, monitoring spływu należności, usługi finansowe, doradztwo finansowe, usługi doradztwa finansowego
związane z niewypłacalnością, usługi doradztwa finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem, doradztwo w zakresie
zarządzania ryzykiem finansowym, badanie wypłacalności
finansowej, finansowanie gwarancji, udzielanie gwarancji
wypłacalności, zarządzanie finansowe płatnościami, obsługa
płatności.
484927
(220) 2018 04 17
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) WERINA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 meble tapicerowane.
(210) 484928
(220) 2018 04 17
(731) ITI NEOVISION SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TURBOKOZAK
(510), (511) 9 oprogramowanie do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych i multimedialnych przez Internet i globalne sieci telekomunikacyjne, oprogramowanie
do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych i multimedialnych na cyfrowe elektroniczne urządzenia przenośne, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania
i polecania treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, mianowicie narzędzia do tworzenia oprogramowania dla celów tworzenia oprogramowania i aplikacji
na urządzenia przenośne, grafiki komputerowe do pobrania, nagrania wideo do pobrania, programy gier elektronicznych do pobrania, grafika do pobrania do telefonów
komórkowych, tapety na komputery i telefony, do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu,
dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania, związane z grami, publikacje
elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, programy gier komputerowych do pobrania z Internetu [oprogramowanie], 38 usługi telekomunikacyjne, transmisja programów telewizyjnych i radiowych, transmisja programów
audio, audiowizualnych, kinematograficznych i multimedialnych, tekstu i/lub obrazów (nieruchomych lub ruchomych) i/lub dźwięków muzycznych lub niemuzycznych,
dzwonków telefonicznych, w tym do zastosowań interaktywnych, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajem urządzeń i przyrządów umożliwiających dostęp do interaktywnych programów audiowizualnych, przydzielanie
dostępu w celu pobrania gier wideo i danych cyfrowych,
komunikatów (transmisji) za pośrednictwem otwartej globalnej sieci komputerowej (Internetu) lub sieci zamkniętych
(intranetów), przydzielanie dostępu w celu pobrania filmów
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oraz innych programów audio i audiowizualnych on-line,
usługi wysyłania i odbierania obrazów wideo za pośrednictwem Internetu przy użyciu komputera lub telefonu
komórkowego, reklama bezpośrednia za pośrednictwem
usług telekomunikacyjnych, transmisja publikacji elektronicznych online, udostępnianie chatroomów i/lub forów
dyskusyjnych online, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
świadczenie usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej poprzez wszelkie media, tj. telewizję, komputer, odtwarzacze muzyki, odtwarzacze wideo, komputer kieszonkowy
[PDA), telefon komórkowy, sieć komputerową, Internet,
usługi rekreacyjne, usługi sportowe i kulturalne, produkcja
widowisk, filmów, filmów dla telewizji, programów telewizyjnych, sprawozdań, debat, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych, organizowanie zawodów, pokazów, loterii i gier
z zakresu edukacji i rozrywki, redakcja i montaż programów
audiowizualnych, radiowych i multimedialnych, tekstów
i/lub obrazów nieruchomych lub ruchomych i/lub dźwięków muzycznych lub niemuzycznych, i/lub dzwonków
do telefonów, interaktywnych lub o innym przeznaczeniu, organizowanie wystaw, konferencji, seminariów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, rezerwowanie miejsc
na pokazy, usługi obsługi gier w systemie online (za pośrednictwem sieci komunikacyjnych), publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe) oraz treści audio, wideo
i multimedialnych (dyski interaktywne, dyski kompaktowe,
do przechowywania), publikowanie książek elektronicznych oraz dzienników online, publikowanie i wypożyczanie
książek i tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi w zakresie edukacji i rozrywki, mianowicie dostarczanie treści
audio i wideo w postaci filmów i programów telewizyjnych
oraz udzielanie rekomendacji online dotyczących filmów
i programów telewizyjnych, usługi wynajmu i dystrybucji
obejmujące treści o charakterze rozrywkowym i edukacyjnym, mianowicie filmy i programy telewizyjne, udzielanie informacji, opinii i rekomendacji dotyczących filmów
i programów telewizyjnych z dziedziny rozrywki i edukacji,
udostępnianie strony internetowej zawierającej programy
telewizyjne, filmy oraz treści o charakterze rozrywkowym,
wszystkie nie do pobrania, jak również informacje, opinie
i rekomendacje dotyczące programów telewizyjnych, filmów oraz treści multimedialnych o charakterze rozrywkowym, udostępnianie filmów nie do pobrania.
(210) 484929
(220) 2018 04 17
(731) ITI NEOVISION SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TURBOKOZAK

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych i multimedialnych przez Internet i globalne sieci telekomunikacyjne, oprogramowanie
do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych i multimedialnych na cyfrowe elektroniczne urządzenia przenośne: oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania
i polecania treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, mianowicie narzędzia do tworzenia oprogramowania dla celów tworzenia oprogramowania i aplikacji
na urządzenia przenośne, grafiki komputerowe do pobrania, nagrania wideo do pobrania, programy gier elektronicznych do pobrania, grafika do pobrania do telefonów
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komórkowych, tapety na komputery i telefony, do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu,
dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania, związane z grami, publikacje
elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, programy gier komputerowych do pobrania z Internetu [oprogramowanie], 38 usługi telekomunikacyjne, transmisja programów telewizyjnych i radiowych, transmisja programów
audio, audiowizualnych, kinematograficznych i multimedialnych, tekstu i/lub obrazów (nieruchomych lub ruchomych) i/lub dźwięków muzycznych lub niemuzycznych,
dzwonków telefonicznych, w tym do zastosowań interaktywnych, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajem urządzeń i przyrządów umożliwiających dostęp do interaktywnych programów audiowizualnych, przydzielanie
dostępu w celu pobrania gier wideo i danych cyfrowych,
komunikatów (transmisji) za pośrednictwem otwartej globalnej sieci komputerowej (Internetu) lub sieci zamkniętych
(intranetów), przydzielanie dostępu w celu pobrania filmów
oraz innych programów audio i audiowizualnych on-line,
usługi wysyłania i odbierania obrazów wideo za pośrednictwem Internetu przy użyciu komputera lub telefonu
komórkowego, reklama bezpośrednia za pośrednictwem
usług telekomunikacyjnych, transmisja publikacji elektronicznych online, udostępnianie chatroomów i/lub forów
dyskusyjnych online, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
świadczenie usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej poprzez wszelkie media, tj. telewizję, komputer, odtwarzacze muzyki, odtwarzacze wideo, komputer kieszonkowy
[PDA], telefon komórkowy, sieć komputerową, Internet,
usługi rekreacyjne, usługi sportowe i kulturalne, produkcja
widowisk, filmów, filmów dla telewizji, programów telewizyjnych, sprawozdań, debat, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych, organizowanie zawodów, pokazów, loterii i gier
z zakresu edukacji i rozrywki, redakcja i montaż programów
audiowizualnych, radiowych i multimedialnych, tekstów
i/lub obrazów nieruchomych lub ruchomych i/lub dźwięków muzycznych lub niemuzycznych, i/lub dzwonków
do telefonów, interaktywnych lub o innym przeznaczeniu, organizowanie wystaw, konferencji, seminariów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, rezerwowanie miejsc
na pokazy, usługi obsługi gier w systemie online (za pośrednictwem sieci komunikacyjnych), publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe) oraz treści audio, wideo
i multimedialnych (dyski interaktywne, dyski kompaktowe,
do przechowywania), publikowanie książek elektronicznych oraz dzienników online, publikowanie i wypożyczanie
książek i tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi w zakresie edukacji i rozrywki, mianowicie dostarczanie treści
audio i wideo w postaci filmów i programów telewizyjnych
oraz udzielanie rekomendacji online dotyczących filmów
i programów telewizyjnych, usługi wynajmu i dystrybucji
obejmujące treści o charakterze rozrywkowym i edukacyjnym, mianowicie filmy i programy telewizyjne, udzielanie informacji, opinii i rekomendacji dotyczących filmów
i programów telewizyjnych z dziedziny rozrywki i edukacji,
udostępnianie strony internetowej zawierającej programy
telewizyjne, filmy oraz treści o charakterze rozrywkowym,
wszystkie nie do pobrania, jak również informacje, opinie
i rekomendacje dotyczące programów telewizyjnych, filmów oraz treści multimedialnych o charakterze rozrywkowym, udostępnianie filmów nie do pobrania.
(210)
(731)

484930
(220) 2018 04 17
DRACO DETAILING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
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(540) DD Draco Detailing

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 czyszczenie pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją, lakierowanie,
usługi stacji obsługi pojazdów (tankowanie i obsługa), renowacja powłok cynowych, polerowanie pojazdów, naprawy
tapicerskie, smarowanie pojazdów, mycie pojazdów, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, malowanie.
(210) 484934
(220) 2018 04 17
(731) SZCZEPAŃSKA JOANNA LILU, Lipno
(540) Papugarnia Kakadu

(531) 03.07.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 prowadzenie ogrodów zoologicznych z papugami, edukacja, rozrywka.
(210) 485056
(220) 2018 04 19
(731) PHU FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) POLMARKET
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, usługi sprzedaży samochodów, usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, usługi reklamowe dotyczące
sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat
sprzedaży samochodów, 36 ubezpieczenia samochodowe,
pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, usługi
finansowe związane z handlem samochodowym, finansowanie leasingu samochodów, usługi finansowania samochodów, wycena używanych samochodów, 39 organizacja
wynajmu pojazdów, usługi wynajmu pojazdów samochodowych, udostępnianie pojazdów do wynajmu, usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie informacji
związanych z usługami wynajmu samochodów, wypożyczanie samochodów, udostępnianie parkingów i usług związane z parkowaniem samochodów.
(210) 485058
(220) 2018 04 19
(731) PHU FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) POLMARKET.ONLINE
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprze-
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daży samochodów, usługi sprzedaży samochodów, usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, usługi reklamowe dotyczące
sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentów anie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat
sprzedaży samochodów, 36 ubezpieczenia samochodowe,
pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, usługi
finansowe związane z handlem samochodowym, finansowanie leasingu samochodów, usługi finansowania samochodów, wycena używanych samochodów, 39 organizacja
wynajmu pojazdów, usługi wynajmu pojazdów samochodowych, udostępnianie pojazdów do wynajmu, usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie informacji
związanych z usługami wynajmu samochodów, wypożyczanie samochodów, udostępnianie parkingów i usług związane z parkowaniem samochodów.
(210) 485059
(220) 2018 04 19
(731) PHU FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) POLMARKET.PL
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, usługi sprzedaży samochodów, usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, usługi reklamowe dotyczące
sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat
sprzedaży samochodów, 36 ubezpieczenia samochodowe,
pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, usługi
finansowe związane z handlem samochodowym, finansowanie leasingu samochodów, usługi finansowania samochodów, wycena używanych samochodów, 39 organizacja
wynajmu pojazdów, usługi wynajmu pojazdów samochodowych, udostępnianie pojazdów do wynajmu, usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie informacji
związanych z usługami wynajmu samochodów, wypożyczanie samochodów, udostępnianie parkingów i usług związane z parkowaniem samochodów.
(210) 485061
(220) 2018 04 19
(731) PHU FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) POLMARKET.NET
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat
sprzedaży samochodów, usługi sprzedaży samochodów,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich,
usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mecha-
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nicznych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie w umowach dotyczących
sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów,
36 ubezpieczenia samochodowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, usługi finansowe związane
z handlem samochodowym, finansowanie leasingu samochodów usługi finansowania samochodów, wycena używanych samochodów, 39 organizacja wynajmu pojazdów,
usługi wynajmu pojazdów samochodowych, udostępnianie pojazdów do wynajmu, usługi rezerwacji w zakresie
wynajmu samochodów, udzielanie informacji związanych
z usługami wynajmu samochodów, wypożyczanie samochodów, udostępnianie parkingów i usług związane z parkowaniem samochodów,.
(210) 485063
(220) 2018 04 19
(731) PHU FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) POLMARKET.EU
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat
sprzedaży samochodów, usługi sprzedaży samochodów,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich,
usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie w umowach dotyczących
sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów,
36 ubezpieczenia samochodowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, usługi finansowe związane
z handlem samochodowym, finansowanie leasingu samochodów, usługi finansowania samochodów, wycena używanych samochodów, 39 organizacja wynajmu pojazdów,
usługi wynajmu pojazdów samochodowych, udostępnianie pojazdów do wynajmu, usługi rezerwacji w zakresie
wynajmu samochodów, udzielanie informacji związanych
z usługami wynajmu samochodów, wypożyczanie samochodów, udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów.
(210) 485064
(220) 2018 04 19
(731) PHU FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) POLMARKET.COM
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat
sprzedaży samochodów, usługi sprzedaży samochodów,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich,
usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie w umowach dotyczących
sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów,
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36 ubezpieczenia samochodowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, usługi finansowe związane
z handlem samochodowym, finansowanie leasingu samochodów, usługi finansowania samochodów, wycena używanych samochodów, 39 organizacja wynajmu pojazdów,
usługi wynajmu pojazdów samochodowych, udostępnianie pojazdów do wynajmu, usługi rezerwacji w zakresie
wynajmu samochodów, udzielanie informacji związanych
z usługami wynajmu samochodów, wypożyczanie samochodów, udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów.
(210) 485066
(220) 2018 04 19
(731) PHU FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) POLMARKET.INFO
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat
sprzedaży samochodów, usługi sprzedaży samochodów,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich,
usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie w umowach dotyczących
sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów,
36 ubezpieczenia samochodowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, usługi finansowe związane
z handlem samochodowym, finansowanie leasingu samochodów, usługi finansowania samochodów, wycena używanych samochodów, 39 organizacja wynajmu pojazdów,
usługi wynajmu pojazdów samochodowych, udostępnianie pojazdów do wynajmu, usługi rezerwacji w zakresie
wynajmu samochodów, udzielanie informacji związanych
z usługami wynajmu samochodów, wypożyczanie samochodów, udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów.
(210) 485067
(220) 2018 04 19
(731) PHU FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) AUTOPOLMARKET
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat
sprzedaży samochodów, usługi sprzedaży samochodów,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich,
usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie w umowach dotyczących
sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów,
36 ubezpieczenia samochodowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, usługi finansowe związane
z handlem samochodowym, finansowanie leasingu samochodów, usługi finansowania samochodów, wycena używanych samochodów, 39 organizacja wynajmu pojazdów,
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usługi wynajmu pojazdów samochodowych, udostępnianie pojazdów do wynajmu, usługi rezerwacji w zakresie
wynajmu samochodów, udzielanie informacji związanych
z usługami wynajmu samochodów, wypożyczanie samochodów, udostępnianie parkingów i usług związane z parkowaniem samochodów.
(210) 485069
(220) 2018 04 19
(731) PHU FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) POLMARKETAUTO
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, usługi sprzedaży samochodów, usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, usługi reklamowe dotyczące
sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat
sprzedaży samochodów, 36 ubezpieczenia samochodowe,
pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, usługi
finansowe związane z handlem samochodowym, finansowanie leasingu samochodów, usługi finansowania samochodów, wycena używanych samochodów, 39 organizacja
wynajmu pojazdów, usługi wynajmu pojazdów samochodowych, udostępnianie pojazdów do wynajmu, usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie informacji
związanych z usługami wynajmu samochodów, wypożyczanie samochodów, udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów.
(210) 485072
(220) 2018 04 19
(731) Wizz Air Hungary Kft., Budapeszt, HU
(540) WIZZ AIR KATOWICE HALF MARATHON

(531)

02.07.02, 02.07.13, 26.05.04, 26.04.09, 18.05.01, 18.05.03,
26.11.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama
i promocja, zwłaszcza za pośrednictwem telewizji, radia,
prasy, mediów społecznościowych, na billboardach i banerach, reklama i promocja zewnętrzna i internetowa (online),
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i promocyjnych, 41 organizacja zawodów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, wydawanie i wręczanie nagród związanych z zawodami i imprezami edukacyjnymi i sportowymi, dostarczanie
filmów i programów telewizyjnych, nie do pobrania, za pomocą usług typu transmisja wideo na żądanie, publikowanie
tekstów, druków i publikacji drukowanych, publikowanie testów i publikacji online, fotografia, produkcja filmów wideo.
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(210) 485074
(220) 2018 04 19
(731) KLUB FANTASTYKI DRUGA ERA, Poznań
(540) (znak dźwiękowy)

(540) PASTERSKI
(510), (511) 43 usługi hotelowe, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, motele, pensjonaty,
restauracje samoobsługowe, usługi barowe, bary szybkiej
obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(531) 24.17.10, 24.17.13
(510), (511) 41 organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych i kulturalnych, w szczególności zjazdów związanych
z literaturą, grami i filmami z gatunku fantastyki, organizowanie i prowadzenie wydarzeń rozrywkowych i kulturalnych,
w szczególności wydarzeń związanych z literaturą, grami
i filmami z gatunku fantastyki, organizowanie konkursów,
w szczególności związanych z literaturą, grami i filmami z gatunku fantastyki, organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych i kulturalnych, w szczególności wystaw
związanych z literaturą, grami i filmami z gatunku fantastyki,
pokazy filmowe, w szczególności filmów z gatunku fantastyki, udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy i spotkania.

(210)
(731)

485084
(220) 2018 04 19
TREE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Doctor Salus
(510), (511) 5 suplementy diety i inna żywność dietetyczna do celów leczniczych, odżywki wzmacniające do celów
leczniczych, preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów do celów leczniczych,
produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne
do celów medycznych, żywność dla niemowląt.
(210)
(731)

485091
(220) 2018 04 19
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Auroverin MR
(510), (511) 5 produkty lecznicze i inne środki lecznicze,
dietetyczne środki spożywcze, suplementy diety, witaminy,
minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych, parafarmaceutyki do celów
leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła
lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, środki wspomagające leczenie i wzmacniające organizm.
(210)
(731)

(210) 485092
(220) 2018 04 19
(731) ZAJĄC MICHAŁ, Kraków
(540) nexxon Good Energy Inside

(531) 27.05.01, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 9 baterie do laptopów, zasilacze do laptopów,
ładowarki do laptopów i telefonów komórkowych, baterie
do elektronarzędzi, powerbanki do urządzeń mobilnych,
akumulatory do aparatów fotograficznych i kamer, baterie
do telefonów komórkowych, akumulatory, baterie do elektronarzędzi, baterie do elektrycznych urządzeń jeżdżących.
(210)
(731)

485101
(220) 2018 04 20
KRÓLIK SYLWESTER, Nowy Dziekanów

485102
(220) 2018 04 20
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) dentix expert
(510), (511) 3 pasty do zębów, płyny do płukania zębów,
21 nici dentystyczne, szczoteczki do zębów.
485104
(220) 2018 04 20
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Dada extra care little one fit&comfort
(510), (511) 3 chusteczki nawilżane dla dzieci, kosmetyki,
płatki i waciki kosmetyczne, patyczki kosmetyczne, 5 pieluchy dla niemowląt, pieluchy jednorazowe z papieru
i celulozy dla dzieci, 16 podkłady jednorazowe z papieru
do przewijania.
(210)
(731)

485129
(220) 2018 04 20
ROSCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) W 80 MINUT DOOKOŁA ŚWIATA
(510), (511) 35 badania rynkowe, badania biznesowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, impresariat w działalności artystycznej, marketing ukierunkowany, poszukiwania w zakresie patronatu, produkcja filmów
reklamowych, reklama, usługi marketingowe, usługi public
relations, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
41 usługi w zakresie rozrywki, zabawy i rekreacji, usługi
związane z prezentacją dzieł sztuki lub literatury w celach
kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych, fotoreportaże,
informacja o edukacji, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów oraz szkoleń, organizowanie
konkursów, 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, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk,
produkcja przedstawień teatralnych, publikowanie książek,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, udostępnianie filmów, muzyki i publikacji elektronicznych w Internecie, usługi prezenterów muzyki, usługi
rozrywkowe, usługi studia nagrań, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych.
(210)
(731)
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485130
(220) 2018 04 20
SOLID BRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) solidbrain
(210)
(731)

(531) 26.02.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputery
i sprzęt komputerowy, systemy i sieci komputerowe, sprzęt
peryferyjny do komputerów, osprzęt do przetwarzania danych, nośniki danych, 35 rekrutacja, usługi konsultingowe
w zakresie reklamy, szkoleń i rekrutacji, usługi konsultingowe
związane z zarządzaniem, usługi outsourcing, doradztwo
biznesowe, komputerowe zarządzenie plikami i przetwarzanie danych oraz informacji, pozyskiwanie i gromadzenie
danych w komputerowych bazach danych, 36 usługi konsultingu finansowego, 37 instalowanie i naprawa sprzętu komputerowego, modernizowanie sprzętu komputerowego,
38 przesyłanie danych, usługi łączności komputerowej, usługi dostępu do sieci komputerowej, doradztwo w zakresie
usług telekomunikacyjnych, 41 organizowanie kursów i szkoleń, między innymi szkolenia edukacyjne, komputerowe, biznesowe, personelu, szkolenia w dziedzinie oprogramowania,
szkolenia w zakresie reklamy oraz technik komunikacyjnych,
szkolenia w zakresie elektroniki oraz użytkowania sprzętu
elektronicznego, organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów, edukacja i szkolenia w zakresie ochrony środowiska, nauczanie i szkolenia w dziedzinie technologii informacyjnej, doradztwo szkoleniowe, 42 doradztwo w zakresie
IT, tworzenia oprogramowania, doradztwo technologiczne
i techniczne, testowanie aplikacji mobilnych, testowanie programów komputerowych, testowanie sprzętu komputerowego, testowanie sygnałów telekomunikacyjnych, kontrola
jakości, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania
danych i algorytmów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, projektowanie programów komputerowych,
instalacja i aktualizacja oprogramowania, badania projektowe związane z oprogramowaniem, konsultacje związane
z oprogramowaniem, tworzenie aplikacji mobilnych, opracowywanie programów komputerowych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego.
485131
(220) 2018 04 20
ROSCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) W 80 MINUT DOOKOŁA ŚWIATA

(210)
(731)
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kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych, fotoreportaże,
informacja o edukacji, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów oraz szkoleń, organizowanie konkursów, 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, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja widowisk, produkcja przedstawień
teatralnych, publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, udostępnianie filmów,
muzyki i publikacji elektronicznych w Internecie, usługi prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu
audio, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli
rewiowych.
(210) 485136
(220) 2018 04 20
(731) Zentiva Group, a.s., Praga, CZ
(540) AXOCAR
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(210) 485143
(220) 2018 04 21
(731) CIEŚLA MIESZKO, Świlcza
(540) PRODENTAL sp. z o.o.

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów
stomatologicznych, protetycznych, farmaceutycznych
i środków dezynfekcyjnych, 41 szkolenia, organizacja kursów.
(210) 485159
(220) 2018 04 23
(731) KRZYSZTOSZEK ŁUKASZ, Halinów
(540) ACL

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 maszyny do przetwórstwa metali, 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn.
(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 badania rynkowe, badania biznesowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, impresariat w działalności artystycznej, marketing ukierunkowany, poszukiwania w zakresie patronatu, produkcja filmów
reklamowych, reklama, usługi marketingowe, usługi public
relations, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
41 usługi w zakresie rozrywki, zabawy lub rekreacji, usługi
związane z prezentacją dzieł sztuki lub literatury w celach

(210) 485162
(220) 2018 04 23
(731) KRZYSZTOSZEK ANNA ANFAN, Warszawa
(540) ANFAN

(531) 26.03.01, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia wentylacyjne, wentylatory, 37 instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych.
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(210) 485166
(220) 2018 04 23
(731) BULUGGIU HANNA, Pęcice Małe
(540) Fabrizio Italian Bar

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 43 usługi restauracji, catering.
(210) 485172
(220) 2018 04 23
(731) Nobel Quest International Pte Ltd, Road Town, VG
(540) XISHANGXI

Nr ZT23/2018

werowanie, powlekanie galwaniczne, pozłacanie, złocenie,
srebrzenie, obróbka drewna, obróbka metali, obróbka skór,
introligatorstwo.
(210) 485197
(220) 2018 04 23
(731) JÓŹWIAK PAWEŁ BAARS, Słupca
(540) BAARS
(510), (511) 41 usługi organizowania i prowadzenia warsztatów, treningów, seminariów, konferencji, kursów oraz szkoleń edukacyjnych w zakresie geologii, geofizyki, geotechniki
oraz planowania geograficznego, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi inżynieryjne, usługi
w zakresie miernictwa i eksploracji, usługi w dziedzinie nauk
przyrodniczych, testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, usługi sondowania geologicznego, prowadzenie badań geologicznych i pomiarów gruntu, badania, poszukiwania, ekspertyzy geologiczne, projektowanie wierceń
geologicznych, doradztwo technologiczne w dziedzinie geologii, geofizyki, geotechniki oraz planowania geograficznego,
skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie pomiarów
geofizycznych, usługi badawczo-rozwojowe, a także badania
i projektowanie w zakresie prac geologicznych, poszukiwań,
rozpoznawania i wydobywania surowców energetycznych
oraz wykorzystywania wyeksploatowanych złóż na cele magazynowe, poszukiwanie surowców energetycznych, ropy
naftowej i gazu ziemnego.
(210) 485199
(220) 2018 04 23
(731) JÓŹWIAK PAWEŁ BAARS, Słupca
(540) GEOTECHNICAL MEASURES

(531) 13.01.06, 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń, artykuły dla palaczy, zapałki, papierosy,
papierośnice, filtry papierosowe, cygarniczki, bibułka papierosowa, ustniki do cygarniczek, papierowe ustniki papierosowe z filtrami, ustniki do papierosów, fajki tytoniowe, cygaretki, cygara, popielniczki, zapalniczki dla palaczy.
(531)
(210) 485176
(220) 2018 04 23
(731) PAŁUBICKA ANNA, Poznań
(540) 10 DECOART
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, wyroby z metali szlachetnych i pokrywanie nimi nie ujęte w innych klasach, biżuteria, kamienie szlachetne, biżuteria
ze szkła sztrasowego, biżuteria sztuczna, akcesoria do wyrobu biżuterii, zegary, zegarki, przyrządy zegarmistrzowskie,
chronometryczne, wyroby jubilerskie, bransoletki, broszki,
diamenty, kaboszony, kamienie półszlachetne, kolczyki, koraliki do wyrobu biżuterii, łańcuszki, medaliony, naszyjniki, perły, pierścionki, spinki do mankietów, szpilki, zapięcia do biżuterii, sztabki metali szlachetnych, złoto, nieprzetworzone lub
kute, metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, srebro, nieprzetworzone lub kute, 18 skóra i imitacje
skóry, wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach,
wyroby rymarskie, torebki, portfele, portmonetki, torby podróżne, turystyczne - ze skóry i imitacji, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu lub
zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, 40 usługi jubilerskie, usługi szlifierskie, obróbka metali szlachetnych, gra-

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.24, 26.04.01, 26.04.05,
26.04.06, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 41 usługi organizowania i prowadzenia warsztatów, treningów, seminariów, konferencji, kursów oraz szkoleń edukacyjnych w zakresie geologii, geofizyki, geotechniki
oraz planowania geograficznego, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi inżynieryjne, usługi
w zakresie miernictwa i eksploracji, usługi w dziedzinie nauk
przyrodniczych, testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, usługi sondowania geologicznego, prowadzenie badań geologicznych i pomiarów gruntu, badania, poszukiwania, ekspertyzy geologiczne, projektowanie wierceń
geologicznych, doradztwo technologiczne w dziedzinie geologii, geofizyki, geotechniki oraz planowania geograficznego,
skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie pomiarów
geofizycznych, usługi badawczo-rozwojowe, a także badania
i projektowanie w zakresie prac geologicznych, poszukiwań,
rozpoznawania i wydobywania surowców energetycznych
oraz wykorzystywania wyeksploatowanych złóż na cele magazynowe, poszukiwanie surowców energetycznych, ropy
naftowej i gazu ziemnego.
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485203
(220) 2018 04 24
FDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Soap Manufacture 100% HANDMADE

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 27.07.01,
27.07.24, 24.17.05, 24.17.07
(510), (511) 3 mydła, kosmetyki.
485229
(220) 2018 04 24
FORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpacz
(540) KOLEJKOWO

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 18.01.12, 22.01.06, 29.01.15, 01.15.11, 26.04.18
(510), (511) 16 papier, karton, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, artykuły biurowe, datowniki, kartki do korespondencji, bloczki do notowania zamówień, blistry do pakowania, kalendarze, koperty,
pieczątki, pojemniki do archiwizacji dokumentów, segregatory, teczki, taśmy klejące, taśmy z papieru, artykuły piśmiennicze, artykuły papiernicze do pisania, artykuły papiernicze
na przyjęcia, banery wystawowe wykonane z kartonu lub
papieru, bileciki stołowe, bilety, materiały drukowane: biuletyny, broszury, zaproszenia, tablice reklamowe, materiały
edukacyjne i ilustracyjne, reklamy, ulotki, prospekty, programy imprez, bony, cenniki, dekoracje na stół z papieru, dekoracyjny papier do pakowania, druki, dzieła sztuki oraz figurki
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, emblematy
i etykiety z papieru, etykiety z tworzyw sztucznych, figurki
wykonane z papieru i tektury, fotografie, reprodukcje graficzne, historyjki obrazkowe, jednorazowe produkty papierowe,
kartki do opakowań na prezenty, kartki okolicznościowe,
karton opakowaniowy, kartonowe pudełka do pakowania,
kartonowe pudełka na prezenty, katalogi, książeczki do kolorowania, książeczki z opowiadaniami dla dzieci, kupony,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, maty papierowe,
modele trójwymiarowe do celów edukacyjnych, materiały
do modelowania, naklejki, ozdoby papierowe na przyjęcia,
papierowe: identyfikatory imienne, metki, zawieszki i torebki
do pakowania, pocztówki i widokówki, publikacje promocyjne i reklamowe, serwetki jednorazowe, wizytówki, 28 gry
i zabawki - w tym w szczególności: zabawki do sprzedaży
w postaci zestawów, zestawy modeli do składania, zestawy
modeli w zmniejszonej skali do składania, miniaturki do gry,
miniaturowe odlewane pojazdy, miniaturowe modele samochodów, modele budynków w zmniejszonej skali, repliki zwierząt jako zabawki, ludziki do zabawy, gry planszowe,
makiety wraz z wszelkimi ich elementami w postaci miniatur budowli, pojazdów, ludzi, zwierząt, roślin, infrastruktury,
ukształtowania terenu, dekoracji, przedmiotów codzienne-
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go użytku, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
35 usługi reklamowe, zarządzania w działalności administrowania działalnością handlową, prace biurowe, 41 pokazy
edukacyjne, centra rozrywki, organizowanie gier, konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, kwizów i zawodów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizowanie i prezentowanie przedstawień i pokazów na żywo, organizacja
imprez kulturalnych, rozrywkowych, widowisk w celach kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych oraz przyjęć, organizowanie festynów w celach rozrywkowych, edukacyjnych,
rekreacyjnych i kulturalnych, organizowanie grupowych
zajęć rekreacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych,
rekreacyjnych, rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie wystaw do celów
edukacyjnych, rozrywkowych i kulturalnych, prowadzenie
wystaw w celach rozrywkowych, kulturalnych i rekreacyjnych, organizowanie rozrywki na imprezy urodzinowe, planowanie przyjęć, produkcja filmów wideo, widowisk, publikowanie, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego
i do celów edukacyjnych oraz do zabaw dla dzieci, usługi
edukacyjne: dla dzieci, związane z modelowaniem i architekturą, usługi szkoleniowe, udzielanie informacji o edukacji
i rozrywce, organizowanie wystaw różnego rodzaju makiet
w celach edukacyjnych i rozrywkowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210) 485234
(220) 2018 04 24
(731) WĘGRZYN ANDRZEJ MASTER, Kraków
(540) master MASA SZPACHLOWA HYBRYDOWA
MASTER TOP FINISH POLIMEROWO - ŻELOWA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.10, 26.04.18, 26.01.05
(510), (511) 1 kity szklarskie, plastyfikatory do zapraw tynkarskich, preparaty do klejenia, gruntowania, środki zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, 2 emalie, lakiery, emulsje podkładowe, farby,
farby akrylowe, farby lateksowe, farby podkładowe, farby
podkładowe gruntujące, grunty akrylowe, kit rzeźbiarski, kit
stolarski, 17 masy do spoinowania, wypełniania i uszczelniania, masy uszczelniające, masy uszczelniające akrylowe, masy
wypełniająco-naprawcze, 19 gips, masy szpachlowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, pokrycia niemetalowe
ścienne, tynk, tynk mozaikowy, zaczyn cementowy, zaprawy
budowlane.
(210) 485236
(220) 2018 04 24
(731) STĘPNIAK KRZYSZTOF NORTHMAN, Węgorzewo
(540) Northman
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się
na lądzie, powietrzu lub wodzie (jachty), 37 budowanie jachtów, 40 produkcja jachtów na zamówienie.
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485273
(220) 2018 04 24
LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) REGIME
(510), (511) 29 batony spożywcze na bazie orzechów, batony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie
orzechów i ziaren, kandyzowane przekąski owocowe, przekąski na bazie suszonych owoców, 30 czekolada, wyroby
czekoladowe, słodycze nielecznicze, pralinki, cukierki, wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, wafle, przekąski składające się
głównie z wyrobów cukierniczych, batony, w tym batony
zbożowe i energetyczne, batony na bazie granoli, batoniki
zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców jako wyroby cukiernicze, przekąski sezamowe, lody, galaretki owocowe jako słodycze, pasty czekoladowe do smarowania, sosy czekoladowe, polewy czekoladowe, ekstrakty
czekoladowe, musy czekoladowe, kremy czekoladowe, desery czekoladowe, napoje na bazie kawy, czekolady, herbaty
i kakao, wszystkie ww. towary również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, lub słodzone stewią lub ksylitolem i/lub bez laktozy i/lub bez glutenu, i/lub wegetariańskie, nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety
polegającej na kontrolowaniu kalorii, kawa, herbata, kakao.
(210)
(731)

485274
(220) 2018 04 24
LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TAK PROSTO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.22
(510), (511) 29 batony spożywcze na bazie orzechów, batony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie
orzechów i ziaren, kandyzowane przekąski owocowe, przekąski na bazie suszonych owoców, 30 czekolada, wyroby
czekoladowe, słodycze nielecznicze, pralinki, cukierki, wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, wafle, przekąski składające się
głównie z wyrobów cukierniczych, batony, w tym batony
zbożowe i energetyczne, batony na bazie granoli, batoniki
zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców jako wyroby cukiernicze, przekąski sezamowe, lody, galaretki owocowe jako słodycze, pasty czekoladowe do smarowania, sosy czekoladowe, polewy czekoladowe, ekstrakty
czekoladowe, musy czekoladowe, kremy czekoladowe, desery czekoladowe, napoje na bazie kawy, czekolady, herbaty
i kakao, wszystkie ww. towary również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, lub słodzone stewią lub ksylitolem i/lub bez laktozy i/lub bez glutenu, i/lub wegetariańskie, nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety
polegającej na kontrolowaniu kalorii, kawa, herbata, kakao.
485275
(220) 2018 04 24
LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) E.Wedel TAK PROSTO.
(510), (511) 29 batony spożywcze na bazie orzechów, batony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie
orzechów i ziaren, kandyzowane przekąski owocowe, przekąski na bazie suszonych owoców, 30 czekolada, wyroby
czekoladowe, słodycze nielecznicze, pralinki, cukierki, wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, wafle, przekąski składające się
głównie z wyrobów cukierniczych, batony, w tym batony
zbożowe i energetyczne, batony na bazie granoli, batoniki
(210)
(731)
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zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców jako wyroby cukiernicze, przekąski sezamowe, lody, galaretki owocowe jako słodycze, pasty czekoladowe do smarowania, sosy czekoladowe, polewy czekoladowe, ekstrakty
czekoladowe, musy czekoladowe, kremy czekoladowe, desery czekoladowe, napoje na bazie kawy, czekolady, herbaty
i kakao, wszystkie ww. towary również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, lub słodzone stewią lub ksylitolem i/lub bez laktozy i/lub bez glutenu, i/lub wegetariańskie, nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety
polegającej na kontrolowaniu kalorii, kawa, herbata, kakao.
485278
(220) 2018 04 24
FABRYKA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH RAWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żory
(540) R
(210)
(731)

(531) 26.01.18, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 12 ciężarówki, ciągniki, ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep.
(210) 485280
(220) 2018 04 24
(731) WZOREK MAREK ECOCOACH, Warszawa
(540) ecoCOACH

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 coaching w zakresie życia osobistego, doradztwo zawodowe i coaching, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, organizacja szkoleń,
szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, szkolenia personelu, szkolenia przemysłowe, organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie szkoleń handlowych, wyznaczanie
standardów szkoleń, zapewnianie szkoleń online, nauczanie
i szkolenia, usługi szkolenia personelu, szkolenie i instruktaż,
organizowanie programów szkoleniowych, produkcja filmów szkoleniowych, publikowanie podręczników szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych, organizowanie
kursów szkoleniowych, wypożyczanie materiałów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń, szkolenia dla dorosłych,
kursy samoświadomości, usługi szkolenia zawodowego, organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, udostępnianie
informacji dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji
dotyczących szkoleń, szkolenie z zakresu sprzedaży, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia w dziedzinie biznesu, usługi
szkoleniowe dla przemysłu, usługi edukacyjne i szkoleniowe,
produkcja szkoleniowych filmów wideo, warsztaty w celach
szkoleniowych, szkolenia z zakresu public relations, szkolenia
w zakresie kwalifikacji zawodowych, usługi doradcze w zakresie szkoleń, zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, usługi w zakresie szkoleń handlowych,
doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, zapewnianie
kursów szkoleniowych online, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania,
organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, publikowanie
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przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, organizacja
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, usługi szkoleniowe
w zakresie sprzedaży, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji,
usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
szkoleniowe w dziedzinie zarządzania projektami.
(210) 485282
(220) 2018 04 24
(731) WZOREK MAREK ECOCOACH, Warszawa
(540) turkusCoaching
(510), (511) 41 coaching w zakresie życia osobistego, doradztwo zawodowe i coaching, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, organizacja szkoleń,
szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, szkolenia personelu, szkolenia przemysłowe, organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie szkoleń handlowych, wyznaczanie
standardów szkoleń, zapewnianie szkoleń online, nauczanie
i szkolenia, usługi szkolenia personelu, szkolenie i instruktaż,
organizowanie programów szkoleniowych, produkcja filmów szkoleniowych, publikowanie podręczników szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych, organizowanie
kursów szkoleniowych, wypożyczanie materiałów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń, szkolenia dla dorosłych,
kursy samoświadomości, usługi szkolenia zawodowego, organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, udostępnianie
informacji dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji
dotyczących szkoleń, szkolenie z zakresu sprzedaży, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia w dziedzinie biznesu, usługi
szkoleniowe dla przemysłu, usługi edukacyjne i szkoleniowe,
produkcja szkoleniowych filmów wideo, warsztaty w celach
szkoleniowych, szkolenia z zakresu public relations, szkolenia
w zakresie kwalifikacji zawodowych, usługi doradcze w zakresie szkoleń, zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, usługi w zakresie szkoleń handlowych,
doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, zapewnianie
kursów szkoleniowych online, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania,
organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, publikowanie
przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, organizacja
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, usługi szkoleniowe
w zakresie sprzedaży, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji,
usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
szkoleniowe w dziedzinie zarządzania projektami, doradztwo w zakresie zarządzania.
(210) 485284
(220) 2018 04 24
(731) KLARA MARCIN MKM SOFT, Dąbrowa
(540) ePLECAKI.pl

(531) 27.05.01, 28.11.99
(510), (511) 18 plecaki, plecaki szkolne, tornistry, worki
ze sznurkiem, worki - torebki, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż internetowa plecaków, plecaków szkolnych,
worków ze sznurkiem.
(210)
(731)
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(540) green monitor
(510), (511) 9 przetwarzania danych, zamki elektroniczne
obsługiwane kartą, terminale do elektronicznego przetwarzania, płatności kartami kredytowymi, oprogramowanie
umożliwiające bezpieczne przeprowadzanie transakcji kartami kredytowymi, systemy identyfikacji biometrycznej,
kodowane karty identyfikacyjne, urządzenia do identyfikacji
biometrycznej, kodowane karty lojalnościowe, karty wielofunkcyjne dla usług finansowych, karty kodowane stosowane do elektronicznego transferu transakcji finansowych,
karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, nośniki do danych, adaptery, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy
bezpieczeństwa, aparatura do odczytywania kart, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, aparatura
i urządzenia do regulowania elektryczności, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatura kontrolna do zarządzania siecią, aplikacje do pobrania
do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje komputerowe do sterowania
pojazdami, aplikacje komputerowe do sterowania automatycznym kierowaniem pojazdami, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje mobilne do pobrania do użytku
z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, baterie elektryczne do pojazdów, baterie litowe, bezpieczniki
elektryczne, biochipy, czujniki, czujniki i detektory, czytniki
kart, dane zapisane elektronicznie, elektroniczne bazy danych, elektroniczne regulatory, elektroniczne systemy nawigacyjne, elektryczne regulatory ładowania, elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne wyłączniki automatyczne,
oprogramowanie do zarządzania siecią, oprogramowanie
do zarządzania finansami, oprogramowanie do zarządzania
przedsiębiorstwem, urządzenia komputerowe do zdalnego
odczytu mierników, urządzenia komputerowe do magazynowania danych, urządzenia komunikacyjne dla pojazdów,
urządzenia pomiarowe elektryczne, urządzenia zdalnego
sterowania, urządzenie nadawczo - odbiorcze, 38 przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online
i Internetu, przesyłanie informacji, telekomunikacja informacyjna w tym strony internetowe, wiadomości elektroniczne,
przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy
internetowe - przesyłanie wiadomości internetowych, przesyłanie informacji drogą on-line, przesyłanie wiadomości,
elektroniczne przesyłanie wiadomości, dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, usługi przesyłania i odbioru
wiadomości, komunikacja pomiędzy komputerami, zapewnianie dostępu do baz danych on-line, zapewnianie dostępu do komputerowych baz danych, zapewnianie dostępu
do baz danych w sieciach komputerowych, dostarczanie
informacji komunikacyjnych, udzielanie dostępu do globalnej komputerowej sieci informacyjnej wielu użytkownikom,
przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług
on-line i Internetu, udostępnianie on-line elektronicznych tablic informacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, dostarczanie informacji
komunikacyjnych, elektroniczna wymiana danych, elektroniczne przesyłanie wiadomości błyskawicznych i danych,
elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez światową sieć komputerową, elektroniczne przesyłanie plików, elektryczna transmisja danych
w ramach światowej sieci zdalnego przetwarzania danych,
w tym w ramach Internetu, komunikacja przez sieci elektroniczne, przekazywanie informacji za pomocą środków
elektronicznych, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług on-line i Internetu, przesyłanie danych
za pośrednictwem środków elektronicznych, wzajemna
komunikacja komputerowa, zapewnianie elektronicznych
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łączy danych, 39 transport, śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów lub ładunków przy użyciu komputera lub
systemów globalnego pozycjonowania [informacja o transporcie], usługi lokalizacji pojazdów, obsługa ładunków, organizowanie transportu towarów, śledzenie i namierzanie
wysyłek [informacja o transporcie], transport drogowy ładunków, transport towarów w warunkach chłodniczych,
udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży
za pośrednictwem mobilnych urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, usługi śledzenia i lokalizowania listów i paczek, chroniony transport przedmiotów wartościowych, doradztwo w zakresie planowania trasy podróży, dostarczanie
ładunków drogą powietrzną, dostarczanie ładunków drogą
lądową, dostarczanie paczek, 42 chmura obliczeniowa, udostępnianie wirtualnych środowisk komputerowych poprzez
chmury obliczeniowe, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, usługi w zakresie technologii informacyjnych, integracja
oprogramowania komputerowego, ulepszanie oprogramowania komputerowego, pisanie oprogramowania komputerowego, tworzenie stron elektronicznych, przechowywanie
danych elektronicznych, badania dotyczące bezpieczeństwa
elektrycznego, usługi przechowywania elektronicznego
w zakresie archiwizacji danych elektronicznych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego on-line nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, 45 pomoc w lokalizowaniu zaginionych zwierząt domowych, informacje
dotyczące lokalizacji zaginionych osób, usługi lokalizowania
skradzionych pojazdów, śledzenie skradzionych przedmiotów, usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa, usługi
ochrony zwierząt, usługi odzyskiwania skradzionych pojazdów, usługi odnajdywania zaginionych psów, znakowanie
identyfikacyjne psów w celach bezpieczeństwa, monitoring
alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitoring
systemów bezpieczeństwa, ochrona obiektów i sprzętu,
usługi elektronicznego monitorowania w celach bezpieczeństwa, poszukiwanie osób zaginionych.
(210) 485287
(220) 2018 04 24
(731) MERESIŃSKA MARIA DESSI HOME, Mikołów
(540) mera

(531) 26.04.04, 26.04.07, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje do użytku w przemyśle budowlanym,
kleje do: tapet, szkła, płytek, impregnacji wodoodpornej,
2 farby i lakiery, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji i zaopatrzenia w wodę, instalacje i armatura sanitarna,
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bidety, bojlery, grzejniki i piece do ogrzewania, dozowniki
środków odkażających w toaletach, filtry jako części instalacji domowych lub przemysłowych, armatura do urządzeń
gazowych, kabiny natryskowe, prysznice, natryski, urządzenia do kąpieli, krany, miski klozetowe, instalacje i urządzenia
wodne do ogrzewania, zbiorniki i płuczki ustępowe, płyty
grzejne, podgrzewacze do wody, przewody i części instalacji sanitarnych, wodnych i gazowych, armatura do regulacji
urządzeń wodnych i gazowych, suszarki łazienkowe do rąk,
sauny, sedesy, umywalki, uszczelki do kranów wodociągowych, aparaty i urządzenia do uzdatniania wody, wanny,
wentylatory kominowe, filtry do wody pitnej, wykładziny
łazienkowe, zawory termostatyczne jako części instalacji
ogrzewniczych, zawory mieszalnikowe do przewodów wodociągowych, zlewozmywaki, urządzenia klimatyzacyjne,
19 płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki ścienne
i podłogowe do wykańczania ścian i podłóg, cegła, budowlane materiały niemetalowe zawarte w klasie 19 z wyłączeniem materiałów drewnianych, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej materiałów budowlanych, wykończeniowych
oraz urządzeń sanitarnych.
485289
(220) 2018 04 24
EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) green sensor
(510), (511) 9 przyrządy pomiarowe czujnikowe, czujniki
do mierzenia prędkości, zdalne czujniki temperatury, czujniki
do określania położenia, czujniki żyroskopowe z funkcją GPS,
przetwarzania danych, zamki elektroniczne obsługiwane
kartą, terminale do elektronicznego przetwarzania, płatności kartami kredytowymi, oprogramowanie umożliwiające
bezpieczne przeprowadzanie transakcji kartami kredytowymi, systemy identyfikacji biometrycznej, kodowane karty
identyfikacyjne, urządzenia do identyfikacji biometrycznej,
kodowane karty lojalnościowe, karty wielofunkcyjne dla
usług finansowych, karty kodowane stosowane do elektronicznego transferu transakcji finansowych, karty zawierające
elektronicznie zarejestrowane dane, utrwalone na nośnikach informacje i dane, nośniki do danych, adaptery, alarmy,
alarmy antywłamaniowe, alarmy bezpieczeństwa, aparatura
do odczytywania kart, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, aplikacje komputerowe do sterowania
pojazdami, aplikacje komputerowe do sterowania automatycznym kierowaniem pojazdami, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje mobilne do pobrania do użytku
z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, baterie elektryczne do pojazdów, baterie litowe, bezpieczniki
elektryczne, biochipy, czujniki, czujniki i detektory, czytniki
kart, dane zapisane elektronicznie, elektroniczne bazy danych, elektroniczne regulatory, elektroniczne systemy nawigacyjne, elektryczne regulatory ładowania, elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne wyłączniki automatyczne,
oprogramowanie do zarządzania siecią, oprogramowanie
do zarządzania finansami, oprogramowanie do zarządzania
przedsiębiorstwem, urządzenia komputerowe do zdalnego
odczytu mierników, urządzenia komputerowe do magazynowania danych, urządzenia komunikacyjne dla pojazdów,
urządzenia pomiarowe elektryczne, urządzenia zdalnego
sterowania, urządzenie nadawczo-odbiorcze, 39 transport,
śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów lub ładunków
przy użyciu komputera lub systemów globalnego pozycjonowania [informacja o transporcie], usługi lokalizacji pojazdów, obsługa ładunków, organizowanie transportu towarów,
śledzenie i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie],
transport drogowy ładunków, transport towarów w warun(210)
(731)
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kach chłodniczych, udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży za pośrednictwem mobilnych urządzeń
i przyrządów telekomunikacyjnych, usługi śledzenia i lokalizowania listów i paczek, chroniony transport przedmiotów
wartościowych, doradztwo w zakresie planowania trasy podróży, dostarczanie ładunków drogą powietrzną, dostarczanie ładunków drogą lądową, dostarczanie paczek, 42 chmura obliczeniowa, udostępnianie wirtualnych środowisk
komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, doradztwo
w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowania operacyjnego
do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowania operacyjnego
do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, usługi w zakresie technologii
informacyjnych, integracja oprogramowania komputerowego, ulepszanie oprogramowania komputerowego, pisanie
oprogramowania komputerowego, tworzenie stron elektronicznych, przechowywanie danych elektronicznych, badania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych
elektronicznych, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania
do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania
sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania
dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze
obliczeniowej, 45 pomoc w lokalizowaniu zaginionych
zwierząt domowych, informacje dotyczące lokalizacji zaginionych osób, usługi lokalizowania skradzionych pojazdów,
śledzenie skradzionych przedmiotów, usługi informacyjne
w zakresie bezpieczeństwa, usługi ochrony zwierząt, usługi
odzyskiwania skradzionych pojazdów, usługi odnajdywania
zaginionych psów, znakowanie identyfikacyjne psów w celach bezpieczeństwa, monitoring alarmów bezpieczeństwa
i antywłamaniowych, monitoring systemów bezpieczeństwa, ochrona obiektów i sprzętu, usługi elektronicznego
monitorowania w celach bezpieczeństwa, poszukiwanie
osób zaginionych.
485290
(220) 2018 04 24
EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ultranet
(510), (511) 9 kable koncentryczne, kable telekomunikacyjne, kable telefoniczne, kable światłowodowe, kable optyczne, kable USB, kable połączeniowe, wiązki kablowe, aparatura
do komunikacji sieciowej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, aparatura i urządzenia do regulowania elektryczności, aparatura i urządzenia do sterowania
przepływu energii elektrycznej, aparatura kontrolna do zarządzania siecią, aplikacje komputerowe do sterowania
pojazdami, aplikacje komputerowe do sterowania automatycznym kierowaniem pojazdami, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje mobilne do pobrania do użytku
z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, baterie litowe, bezpieczniki elektryczne, elektryczne regulatory
ładowania, elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne
wyłączniki automatyczne, oprogramowanie do zarządzania
siecią, oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem,
urządzenia komputerowe do zdalnego odczytu mierników,
(210)
(731)
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urządzenia komputerowe do magazynowania danych, urządzenia komunikacyjne dla pojazdów, urządzenia pomiarowe
elektryczne, urządzenia zdalnego sterowania, urządzenie
nadawczo-odbiorcze, aparatura i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, urządzenia do regulacji energii,
urządzenia do regulacji energii elektrycznej, serwery komputerowe, serwery intranetowe, serwery internetowe, serwery sieciowe, serwery w chmurze, oprogramowanie sterujące serwerem umożliwiającym dostęp do sieci, czujniki
elektroniczne, elektroniczne czujniki pomiarowe, regulatory
energii, regulatory energii elektrycznej, światłowody, łączniki
światłowodowe, panele światłowodowe, urządzenia sterujące oświetleniem, urządzenia do zdalnego sterowania oświetleniem, 36 usługi konsultingu finansowego, doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego, usługi doradcze
w zakresie strategii finansowych, doradztwo w dziedzinie
zarządzania ryzykiem [finansowym], doradztwo i analiza
finansowa, finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne,
usługi doradztwa i udzielania informacji finansowych, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi finansowe, transakcje finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, analizy finansowe, informacje
finansowe, inwestycje kapitałowe, transfer elektroniczny
środków pieniężnych, usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, handlowanie walutami, maklerstwo, usługi
maklerskie, maklerstwo w zakresie waluty, usługi wymiany
walut i doradztwo, usługi w zakresie badań i analiz finansowych, handel walutami online w czasie rzeczywistym, usługi związane z kartami gotówkowymi, wymiana wirtualnej
waluty, 38 przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, przesyłanie informacji, telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), wiadomości elektroniczne, przekierowanie wszelkiego rodzaju
wiadomości na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości
internetowych], przesyłanie informacji drogą online, przesyłanie wiadomości, elektroniczne przesyłanie wiadomości, dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, usługi
przesyłania i odbioru wiadomości, komunikacja pomiędzy
komputerami, zapewnianie dostępu do baz danych online,
zapewnianie dostępu do komputerowych baz danych, zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, dostarczanie informacji komunikacyjnych, udzielanie
dostępu do globalnej komputerowej sieci informacyjnej wielu użytkownikom, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, udostępnianie online
elektronicznych tablic informacyjnych w celu przesyłania
wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, dostarczanie informacji komunikacyjnych, elektroniczna wymiana
danych, elektroniczne przesyłanie wiadomości błyskawicznych i danych, elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez światową sieć komputerową, elektroniczne przesyłanie plików, elektryczna transmisja
danych w ramach światowej sieci zdalnego przetwarzania
danych, w tym w ramach Internetu, komunikacja przez sieci
elektroniczne, przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, przekazywanie informacji i danych
za pośrednictwem usług online i Internetu, przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych, wzajemna komunikacja komputerowa, zapewnianie elektronicznych
łączy danych, komunikacja przez sieci światłowodowe, komunikacja przez terminale komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, łączność komputerowa do przesyłania informacji, łączność za pomocą komputera, serwery
komputerowych baz danych, 42 chmura obliczeniowa, udostępnianie wirtualnych środowisk komputerowych poprzez
chmury obliczeniowe, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowa-
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nie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, usługi w zakresie technologii informacyjnych, integracja
oprogramowania komputerowego, ulepszanie oprogramowania komputerowego, pisanie oprogramowania komputerowego, tworzenie stron elektronicznych, przechowywanie
danych elektronicznych, badania dotyczące bezpieczeństwa
elektrycznego, usługi przechowywania elektronicznego
w zakresie archiwizacji danych elektronicznych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej.
485292
(220) 2018 04 24
EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) ultrachain
(510), (511) 9 kable koncentryczne, kable telekomunikacyjne,
kable telefoniczne, kable światłowodowe, kable optyczne, kable USB, kable połączeniowe, wiązki kablowe, aparatura do komunikacji sieciowej, aparatura i urządzenia do kontrolowania
elektryczności, aparatura i urządzenia do regulowania elektryczności, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu
energii elektrycznej, aparatura kontrolna do zarządzania siecią,
aplikacje komputerowe do sterowania pojazdami, aplikacje
komputerowe do sterowania automatycznym kierowaniem
pojazdami, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje
mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, baterie litowe, bezpieczniki elektryczne, elektryczne regulatory ładowania, elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne wyłączniki automatyczne,
oprogramowanie do zarządzania siecią, oprogramowanie
do zarządzania przedsiębiorstwem, urządzenia komputerowe
do zdalnego odczytu mierników, urządzenia komputerowe
do magazynowania danych, urządzenia komunikacyjne dla
pojazdów, urządzenia pomiarowe elektryczne, urządzenia
zdalnego sterowania, urządzenie nadawczo-odbiorcze, aparatura i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej,
urządzenia do regulacji energii, urządzenia do regulacji energii elektrycznej, serwery komputerowe, serwery intranetowe,
serwery internetowe, serwery sieciowe, serwery w chmurze,
oprogramowanie sterujące serwerem umożliwiającym dostęp
do sieci, czujniki elektroniczne, elektroniczne czujniki pomiarowe, regulatory energii, regulatory energii elektrycznej, światłowody, łączniki światłowodowe, panele światłowodowe,
urządzenia sterujące oświetleniem, urządzenia do zdalnego
sterowania oświetleniem, 36 usługi konsultingu finansowego, doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego,
usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, doradztwo
w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], doradztwo
i analiza finansowa, finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, usługi doradztwa i udzielania informacji finansowych, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie finansów, usługi finansowe, transakcje finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, analizy finansowe,
(210)
(731)
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informacje finansowe, inwestycje kapitałowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, usługi doradcze dotyczące
inwestycji finansowych, handlowanie walutami, maklerstwo,
usługi maklerskie, maklerstwo w zakresie waluty, usługi wymiany walut i doradztwo, usługi w zakresie badań i analiz finansowych, handel walutami online w czasie rzeczywistym,
usługi związane z kartami gotówkowymi, wymiana wirtualnej
waluty, 38 przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, przesyłanie informacji, telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), wiadomości elektroniczne, przekierowanie wszelkiego rodzaju
wiadomości na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości
internetowych], przesyłanie informacji drogą online, przesyłanie wiadomości, elektroniczne przesyłanie wiadomości, dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, usługi przesyłania
i odbioru wiadomości, komunikacja pomiędzy komputerami,
zapewnianie dostępu do baz danych online, zapewnianie
dostępu do komputerowych baz danych, zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, dostarczanie
informacji komunikacyjnych, udzielanie dostępu do globalnej komputerowej sieci informacyjnej wielu użytkownikom,
przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług
online i Internetu, udostępnianie online elektronicznych tablic
informacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy
użytkownikami komputerów, dostarczanie informacji komunikacyjnych, elektroniczna wymiana danych, elektroniczne
przesyłanie wiadomości błyskawicznych i danych, elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji
przez światową sieć komputerową, elektroniczne przesyłanie
plików, elektryczna transmisja danych w ramach światowej
sieci zdalnego przetwarzania danych, w tym w ramach Internetu, komunikacja przez sieci elektroniczne, przekazywanie
informacji za pomocą środków elektronicznych, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych, wzajemna komunikacja komputerowa, zapewnianie
elektronicznych łączy danych, komunikacja przez sieci światłowodowe, komunikacja przez terminale komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, łączność komputerowa
do przesyłania informacji, łączność za pomocą komputera,
serwery komputerowych baz danych, 42 chmura obliczeniowa, udostępnianie wirtualnych środowisk komputerowych
poprzez chmury obliczeniowe, doradztwo w zakresie sieci
i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania
dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, usługi w zakresie technologii informacyjnych, integracja
oprogramowania komputerowego, ulepszanie oprogramowania komputerowego, pisanie oprogramowania komputerowego, tworzenie stron elektronicznych, przechowywanie
danych elektronicznych, badania dotyczące bezpieczeństwa
elektrycznego, usługi przechowywania elektronicznego
w zakresie archiwizacji danych elektronicznych, umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego
online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania
dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego
do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej.
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(210) 485293
(220) 2018 04 24
(731) JANKOWSKA MAGDALENA INTERUM, Izabelin
(540) WatermanPRO
(510), (511) 7 pompy, pompy sanitarne, 11 instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę
i sanitacji, zespoły sanitarne.
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szkoleniowe dotyczące nurkowania podmorskiego, udostępnianie obiektów i sprzętu do nurkowania, wypożyczanie
sprzętu do nurkowania.
(210) 485299
(220) 2018 04 24
(731) TRAWIŃSKI KRZYSZTOF ARTRAKON, Łubniany
(540) MEDIA NAUKA

(210) 485296
(220) 2018 04 24
(731) LINKE MARIUSZ MLINKE, Padniewo
(540) SIDEMOUNT mlinke

(531) 02.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 sprzęt do nurkowania, skafandry dla nurków,
gogle dla nurków, maski dla nurków, balast nurkowy, rękawice dla nurków, podwodne komputery nurkowe, buty
do nurkowania, rurki do nurkowania, przyrządy do nurkowania, aparaty do nurkowania, maski do nurkowania,
regulatory do nurkowania, hełmy do nurkowania, zaciski
do nosa dla nurków i pływaków, kamizelki ratunkowe dla
nurków, okulary ochronne do nurkowania, pasy obciążeniowe do nurkowania, pasy balastowe do nurkowania, kamizelki ratowniczo-wypornościowe dla nurków, pęcherze
wypornościowe do kamizelek nurkowych, zatyczki do uszu
do nurkowania, zatyczki do nosa do nurkowania, aparaty oddechowe do nurkowania, awaryjne butle skompresowanego
gazu do nurkowania, zbiorniki na powietrze do użytku przy
nurkowaniu, aparatura sygnalizacyjna, akwalungi, aparaty
tlenowe do pływania podwodnego, fajki z ustnikiem do oddychania pod wodą, filtry do masek do oddychania, maski
do oddychania, maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, odważniki, regulatory do tlenu, regulatory
tlenu, rurki z ustnikiem do oddychania pod wodą, urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania,
urządzenia do oddychania, inne niż do użytku medycznego,
akcesoria ratunkowe, do utrzymywania się na powierzchni,
aparaty oddechowe do nurkowania, analizatory powietrza,
boje znakowe i sygnalizacyjne, czujniki do pomiaru głębokości, czujniki do przyrządów pomiarowych, czujniki tlenu,
nie do użytku medycznego, kompasy magnetyczne, lampy
stroboskopowe, ładowarki, manometry wysokociśnieniowe,
maski do pływania, manometry, manometry wysokociśnieniowe, mierniki ciśnienia, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, reduktory ciśnienia, ratownicze latarki laserowe,
urządzenia do mierzenia ciśnienia, urządzenia pomiarowe,
urządzenia do analizy gazu urządzenia do kontroli ciśnienia urządzenia do pomiaru ciśnienia, 35 sprzedaż sprzętu
do nurkowania, sprzedaż internetowa sprzętu do nurkowania, prowadzenie sklepu online, sprzedaż urządzeń do oddychania pod wodą, masek do oddychania pod wodą,
aparatów tlenowych do pływania podwodnego, zatyczek
do nosa i uszu, kombinezonów dla nurków, gogli dla nurków,
kamizelek ochronnych do nurkowania, butli do nurkowania,
odważników, masek dla nurków, rękawic dla nurków, butów
i rurek do nurkowania, regulatorów tlenu, boi znakowych
i sygnalizacyjnych, czujników do pomiaru głębokości oraz
do przyrządów pomiarowych, czujników tlenu, kompasów
magnetycznych, ładowarek, mierników ciśnienia, manometrów, urządzeń pomiarowych, 41 nauka nurkowania, usługi

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 optyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki danych, programy komputerowe, 16 druki, gazety,
czasopisma, komiksy, albumy, książki, podręczniki, biuletyny
informacyjne, mapy geograficzne, afisze, plakaty, fotografie,
katalogi, nalepki, naklejki, kalendarze, 41 produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, usługi reporterskie, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, produkcja filmów, innych niż
reklamowe, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, usługi w zakresie oświaty, produkcja muzyczna, usługi studia nagrań, fotografia, informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, udostępnianie filmów online nie do pobrania, publikowanie książek, redagowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe), udostępnianie publikacji elektronicznych,
produkcja muzyczna.
485308
(220) 2018 04 24
BADGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BADGER MEN’S GROOMING CLUB
(210)
(731)

(531) 03.05.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 doradztwo dotyczące urody, salony fryzjerskie, fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, gabinety pielęgnacji
skóry, higiena i pielęgnacja urody, konsultacje dotyczące
kosmetyków, kuracje do włosów, świadczenie usług przez
salony piękności, stylizacja, układanie włosów, ścinanie włosów, salony fryzjerskie, salony piękności, pielęgnacja urody
dla ludzi, pielęgnacja urody, pielęgnacja stóp, odbudowa
włosów, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz,
mycie włosów szamponem, męskie salony fryzjerskie, usługi
manicure, manicure, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, usługi do-
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radcze dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące
pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące urody, usługi
doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs, usługi farbowania włosów,
usługi pedicure, usługi obcinania włosów, usługi nitkowania
brwi, usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi manicure
i pedicure, usługi kręcenia włosów, usługi kształtowania brwi,
usługi kosmetyczne, usługi koloryzacji rzęs, usługi koloryzacji
brwi, usługi fryzjerskie, usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi plecenia włosów w warkocze, usługi
prostowania włosów, usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi salonów pielęgnacji
paznokci, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi
w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie pielęgnacji
włosów.
(210) 485309
(220) 2018 04 24
(731) JABŁOŃSKI ŁUKASZ LOOKTRANS, Koszalin
(540) LOOK TRANS WYNAJEM TRANSPORT UBEZPIECZENIA

(531) 18.01.07, 18.01.09, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 36 ubezpieczenia, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia kredytów,
ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenia hipoteczne, organizowanie ubezpieczenia, ubezpieczenia furgonetek, usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenie dotyczące pojazdów,
ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenie od wypadków,
ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], ubezpieczenia dla biur, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia dotyczące własności, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, ubezpieczenie dla
właścicieli nieruchomości, ubezpieczenia od wypadków
samochodowych, usługi ubezpieczeniowe dotyczące kredytów, usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości,
usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, pośrednictwo
w ubezpieczeniach transportowych, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, usługi ubezpieczeniowe w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, usługi w zakresie ubezpieczenia przyczep turystycznych, usługi doradcze dotyczące roszczeń ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe
w zakresie nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe związane z umowami kredytowymi, usługi ubezpieczeniowe związane z udzielaniem kredytu, usługi planowania związane
z ubezpieczeniami na życie, usługi gwarancji ubezpieczenia
w przypadku awarii mechanicznej silnika, usługi ubezpieczeniowe odnoszące się do odwołanych rezerwacji urlopowych,
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami zdrowotnymi, usługi doradztwa i pośrednictwa związane
z ubezpieczeniami domu, usługi doradztwa i pośrednictwa
związane z ubezpieczeniami turystycznymi, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów,
usługi w zakresie doradztwa finansowego dotyczące ubezpieczenia na życie, 39 wynajem motocykli, wynajem pojazdów, wynajem samochodów, wynajem pakowarek, wynajem autokarów, wynajem pojazdów użytkowych, wynajem
pojazdów pasażerskich, kontraktowy wynajem pojazdów,
wynajem pojazdów ciężarowych, wynajem pojazdów silnikowych, wynajem pojazdów transportowych, wynajem
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samochodów ciężarowych, wynajem samochodów elektrycznych, wynajem przyczep do przewozu samochodów,
wynajem samochodów na wodór, wynajem i wypożyczanie
samolotów, wynajem skuterów do transportu, wypożyczanie
i wynajem pojazdów, wynajem ciężarówek i przyczep, wynajem silnikowych pojazdów lądowych, wynajem pojazdów
z kierowcą, wynajem pojazdów transportowych na umowę,
wynajem pojazdów trakcyjnych i przyczep, wypożyczanie
samochodów, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie samochodów wyścigowych, organizowanie wypożyczania pojazdów, wypożyczanie pojazdów
silnikowych, wypożyczanie środków transportu, wypożyczanie pojazdów drogowych, wypożyczanie przyczep samochodowych, wypożyczanie pojazdów rekreacyjnych,
rezerwacja wypożyczanych samochodów, wypożyczanie
samochodów do przeprowadzek, wypożyczanie ciężarówek
i pojazdów, wypożyczanie samochodowych bagażników
dachowych, wypożyczanie pojazdów na umowę, usługi
w zakresie wypożyczania samochodów, usługi wypożyczania lądowych pojazdów silnikowych, wypożyczanie pojazdów silnikowych na umowę, usługi rezerwacji dotyczące
wypożyczania pojazdów, usługi w zakresie wypożyczania
pojazdów samochodowych, transport, transport samochodowy, czarterowanie transportu, transport wynajętych
samochodów, zapewnianie wynajętych pojazdów do transportu pasażerów, usługi przewozu, organizowanie przewozu
pasażerów drogą lądową, morską, powietrzną i kolejową.
485316
(220) 2018 04 25
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) Hitaxa Fast. Hit na alergię
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne stosowane w terapii chorób alergicznych, w tym leki przeciwhistaminowe.
(210)
(731)

(210) 485337
(220) 2018 04 25
(731) YANG LI YUN, Walendów
(540) MISS moda

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 walizy, torby podróżne, portfele.
485339
(220) 2018 04 25
HERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włoszakowice
(540) Browarniada
(510), (511) 32 bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków
owocowych, lemoniada, napoje bezalkoholowe o smaku
owoców, napoje orzeźwiające, napoje owocowe, napoje witaminizowane, napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, soki owocowe i owocowo-warzywne, owocowe nektary bezalkoholowe, napoje funkcjonalne
na bazie wody, bezalkoholowe napoje gazowane, napoje
bezalkoholowe.
(210)
(731)
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485340
(220) 2018 04 25
WROCŁAWSKA AKADEMIA KULINARNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) lepione
(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 usługi świadczone przez franczyzodawcę,
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, usługi świadczone lub związane
z obsługą i franczyzą restauracji i innych przedsiębiorstw
lub punktów obsługi związanych z dostarczaniem żywności
i napojów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, 45 licencjonowanie koncepcji franczyzowych,
jako usługi prawne.
485345
(220) 2018 04 25
LIN’S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) UDON NOODLE BAR
(210)
(731)

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty (preparaty -)
do żywności, aromaty do ciast inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne,
baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], bita śmietana (preparaty usztywniające do -), bloki lodu, budyń ryżowy,
bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos],
ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto
na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry (przyprawa], cykoria [substytut kawy],
cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada pitna, czosnek
mielony [przyprawa], dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast,
dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe
do napojów inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka
muszkatołowa, gimbap [koreańskie danie z ryżu], glazury
do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu,
goździki [przyprawa], gryka, przetworzona, grzanki, guma
do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata,
herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień
łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody
spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot dog],
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kapary, karmelki [cukierki], kasza bulgur, kasza kukurydziana,
kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna,
kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona,
kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma,
kuskus [kasza], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest makaron,
liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż,
lody, lomper [podpłomyk na bazie ziemniaków], lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, lód w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa
lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki,
makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony,
maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa,
mąka gryczana do celów spożywczych, mąka jęczmienna,
mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka
z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników], mięsne sosy,
mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miętówki odświeżające oddech, miód, mleczko
pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem,
napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje
na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie
wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owocowe (galaretki -)[słodycze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta
migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty czekoladowe
do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pastylka [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en croûte), pesto [sos] piccalilli
[marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym],
pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik,
pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy
turystyczne, hotele dla zwierząt, kafeterie [bufety], motele,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe,
rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi
hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba, usługi
restauracji washoku, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji
pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajem budynków przenośnych, wynajem
urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania,
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie krzeseł,
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie
namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, żłobki dla
dzieci.
485370
(220) 2018 04 25
SZUBERT SŁAWOMIR KOLORENO,
Kalwaria Zebrzydowska
(540) KOLORENO
(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe; abażury; architektoniczne oprawy do oświetlenia; elektryczne dekoracyjne kolorowe światełka; elektryczne oprawy
oświetleniowe zewnętrzne; elektryczne oprawy oświe(210)
(731)
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tleniowe; lampy elektryczne; oprawy, obudowy i osłony
do oświetlenia, oświetlenie; żarówki; taśmy LED; żarówki LED; zasilacze LED; akcesoria do taśm LED; profile LED;
włączniki do profili LED; oprawy hermetyczne LED; świetlówki LED; halogeny; naświetlacze; oprawy halogenowe;
czujniki ruchu; włączniki; oprawy rastowe; panele LED;
lampy LED; plafony; żyrandole; lampki biurowe; oświetlenie samochodowe LED; oświetlenie ogrodowe; artykuły
elektryczne; oświetlenie sufitowe, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna oświetlenia, żarówek, taśm LED, żarówek LED,
zasilaczy LED, akcesorii do taśm LED, profili LED, włączników
do profili LED, opraw hermetycznych LED; świetlówek LED,
halogenów, naświetlaczy, opraw halogenowych, czujników
ruchu, włączników, opraw rastowych, paneli LED, lampy
LED, plafonów, żyrandoli, lamp biurowych, oświetlenia samochodowego LED, oświetlenia ogrodowego, artykułów
elektrycznych, oświetlenia sufitowego.
485378
(220) 2018 04 25
UNILOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) UNILOGO DIGITAL PRINTING

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, druki, druki handlowe, formularze [blankiety, druki], reklamy drukowane, broszury drukowane, ulotki drukowane, drukowane etykiety
papierowe, etykiety z papieru lub kartonu, samoprzylepne
etykiety drukowane, etykiety z ceną, drukowane etykiety
papierowe, etykiety przylepne z papieru, etykiety [owijaki]
na butelki z papieru lub kartonu, drukowane materiały opakowaniowe z papieru, urządzenia ręczne do etykietowania,
nalepki, nadruki, 40 drukowanie, usługi drukowania, drukowanie cyfrowe, druk sitowy, usługi druku offsetowego,
usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych,
obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych,
usługi wykończenia druków.
(210) 485384
(220) 2018 04 26
(731) DĄBROWSKI JAROSŁAW JAN, Warszawa
(540) TIALight
(510), (511) 19 beton, bloczki betonowe, płyty betonowe,
budowlane elementy z betonu, 42 badania laboratoryjne
materiałów budowlanych, ekspertyzy inżynieryjne, kontrola
jakości.
(210) 485395
(220) 2018 04 26
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) WERXEN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania
u ludzi.
(210)
(731)

485412
(220) 2018 04 26
GOLEC NATALIA, Gdynia
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(540) .enugo

(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, 25 odzież.
(210) 485417
(220) 2018 04 26
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) WZF JUNIOR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutycznie, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety
dla ludzi.
(210) 485439
(220) 2018 04 27
(731) MARKOWSKI ADAM, Kiełpin
(540) CAMERALNI
(510), (511) 41 fotografia, fotografia portretowa, fotografia
lotnicza, dystrybucja filmów, przedstawianie filmów, montaż
filmów, studia filmowe, rozrywka filmowa i pokazy filmowe,
produkcja filmów i filmów na taśmach filmowych.
(210) 485440
(220) 2018 04 27
(731) RYZIŃSKI SŁAWOMIR, Szczecin
(540) outletmax
(510), (511) 35 organizowanie aukcji internetowych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, usługi
aukcyjne online, usługi aukcyjne online za pośrednictwem
Internetu, administrowanie i organizacja usług sprzedaży
wysyłkowej, skomputeryzowane usługi w zakresie składania
zamówień online, skomputeryzowane zamówienia towarów, usługi importowo-eksportowe, usługi w zakresie zamówień online, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie torebek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów bagażowych, zawieranie transakcji handlowych
na rzecz innych, przez sklepy online, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi handlu elektronicznego mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów
reklamowych i sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami do czyszczenia, marketing internetowy, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem
stron internetowych, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, po-
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średnictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz
osób trzecich, pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług na rzecz innych.
485447
(220) 2018 04 27
ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) Adamed Super League
(210)
(731)

(531) 19.13.01, 19.13.21, 01.01.01, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 publikacje drukowane, czasopisma, drukowane materiały piśmienne, drukowane arkusze informacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały
edukacyjne, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane
ulotki informacyjne, drukowane czasopisma, afisze, plakaty,
artykuły biurowe, blankiety, bloczki do pisania, bloki listowe
do pisania, broszury, chorągiewki papierowe, papierowe
chusteczki do nosa, emblematy, pieczęcie papierowe, kalendarze, katalogi, koperty, papier do pisania listów, notatniki,
notesy podręczne, ołówki, długopisy, etui na pióra, pióra,
przybory do pisania, skoroszyty na dokumenty, reklamy drukowane, kalendarze drukowane, ulotki drukowane, 35 rozpowszechnianie informacji na temat rekrutacji absolwentów
i programów stażowych, poradnictwo z zakresu rekrutacji
absolwentów, doradztwo dla młodzieży, studentów i absolwentów w zakresie rekrutacji, rozwoju zawodowego i kariery, dostarczanie informacji na temat rekrutacji i programów
stażowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu i programów stażowych, konsultacje i doradztwo w zakresie rekrutacji personelu i programów stażowych, zarządzanie zasobami
ludzkimi i rekrutacja personelu, ocena potrzeb personelu,
doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, pośrednictwo
pracy, tworzenie komputerowych baz danych, gromadzenie i przetwarzanie danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, badania rynku, analizy rynkowe,
badania marketingowe, badania opinii publicznej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania
w działalności gospodarczej, rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie targów,
pokazów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 41 mentoring dydaktyczny na rzecz dzieci, młodzieży, studentów
i absolwentów w zakresie edukacji oraz rozwoju naukowego
i zawodowego, edukacja, informacja o edukacji, organizowanie konkursów i programów edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych, publikowanie tekstów o tematyce naukowej i edukacyjnej, organizacja wystaw związanych z kulturą
lub edukacją, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie, w tym
on-line, informacji naukowych, publikowanie, w tym on-line,
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tekstów edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, publikowanie książek oraz poradników, szkolenia, kursy oraz programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży,
studentów i absolwentów w zakresie rozwoju naukowego
i zawodowego, doradztwo w zakresie edukacji i szkolenia,
szkolenia dla personelu.
(210) 485515
(220) 2018 04 30
(731) ZAWIŚLAK HENRYK, Dziwnówek
(540) EasyFootings
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe
(szkielety ramowe -) [budownictwo], konstrukcje metalowe [budownictwo], konstrukcje nośne szklarni, metalowe,
konstrukcje przenośne metalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], ogrodzenia metalowe, pachołki cumownicze
metalowe, palisady [ogrodzenia] metalowe, płyty konstrukcyjne metalowe, płyty kotwiące, podkładki regulacyjne
[dystansowe], słupy metalowe [elementy konstrukcyjne],
słupy metalowe, słupy ogłoszeniowe metalowe, słupy linii
elektrycznych metalowe, słupy telegraficzne, metalowe, słupy [podpory] metalowe, ścianki z pali, metalowe [palisady],
wsporniki metalowe dla budownictwa.
485522
(220) 2018 04 30
FUTURENET RESTAURANT’S SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Aurelio POWERED BY FutureNet CULINARY & ART

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, 30 wyroby cukiernicze, słodycze,
33 napoje alkoholowe (bez piwa), 41 organizowanie przyjęć,
imprez, 43 prowadzenie lokali, catering.
485532
(220) 2018 04 30
REN BUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) POSTĘP
(210)
(731)

(531) 26.05.01, 26.05.18, 26.05.24, 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie, nakrycia głowy, odzież skórzana.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

474283, 474286, 475390, 483478, 483613, 483876, 484127, 485234, 485287

2

483011, 484127, 484536, 485234, 485287

3

482162, 483613, 483618, 483631, 483996, 483997, 483998, 484001, 484127, 484244, 484355, 484370, 484371,
484375, 484660, 485102, 485104, 485203

4

483475

5

480384, 482321, 483613, 483996, 483997, 483998, 484001, 484089, 484127, 484370, 484371, 484375, 484443,
485084, 485091, 485104, 485136, 485316, 485395, 485417

6

471492, 478531, 482114, 483621, 484644, 485515

7

474283, 474286, 483280, 483478, 484083, 484432, 484433, 484644, 485159, 485293

8

483011, 484644

9

471492, 474283, 474286, 477828, 478174, 478531, 480978, 482162, 482321, 482587, 482965, 483011, 483321,
483982, 483984, 484811, 484928, 484929, 485092, 485130, 485285, 485289, 485290, 485292, 485296, 485299

10

478531, 480384, 482321, 483011, 483996, 483997, 483998, 484001

11

474283, 474286, 482114, 483011, 483321, 483876, 484889, 484921, 485162, 485287, 485293, 485370

12

482749, 483011, 483280, 483321, 484832, 485236, 485278

13

484612

14

471492, 483011, 483557, 485176, 485412

15

483011

16

463244, 466889, 471492, 478174, 482587, 483011, 483982, 483984, 484370, 484371, 484375, 484660, 484923,
485104, 485229, 485299, 485378, 485447

17

474283, 474286, 483478, 483546, 484331, 484332, 485234

18

471492, 483982, 483984, 485176, 485284, 485337

19

483876, 484182, 484183, 484185, 484331, 484332, 484921, 485234, 485287, 485384

20

478531, 482578, 482767, 483011, 483546, 484832, 484927

21

474283, 474286, 482578, 483011, 484177, 484739, 484740, 485102

22

484906

25

471492, 477828, 481511, 482162, 482587, 483584, 483730, 483970, 484039, 484890, 485072, 485412, 485522,
485532

27

484832

28

477828, 478174, 482587, 483011, 483658, 484177, 484803, 484832, 485229

29

475390, 477472, 477473, 477474, 480994, 483065, 483066, 483067, 483675, 483733, 484089, 484135, 484152,
484663, 484790, 485273, 485274, 485275

30

475390, 477472, 477473, 477474, 482162, 482908, 482986, 483618, 483675, 483676, 484089, 484152, 485273,
485274, 485275, 485345, 485522

31

477472, 477473, 477474, 483717, 484089, 484152

32

463390, 483185, 483248, 483250, 484089, 484152, 484559, 485229, 485339

33

469144, 483758, 485522

34

485172

Nr ZT23/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

57

1

2

35

463244, 466889, 471492, 474283, 474286, 477828, 478174, 478531, 481064, 481437, 481511, 482162, 482321,
482414, 482578, 482587, 483011, 483070, 483280, 483321, 483550, 483557, 483584, 483658, 483819, 483868,
483876, 483970, 483982, 483984, 484083, 484127, 484152, 484182, 484183, 484185, 484331, 484332, 484612,
484889, 484908, 484910, 484920, 484921, 484923, 485056, 485058, 485059, 485061, 485063, 485064, 485066,
485067, 485069, 485072, 485129, 485130, 485131, 485143, 485176, 485229, 485284, 485287, 485296, 485340,
485370, 485440, 485447

36

463244, 471492, 474283, 474286, 480769, 481437, 483894, 484596, 484926, 485056, 485058, 485059, 485061,
485063, 485064, 485066, 485067, 485069, 485130, 485290, 485292, 485309

37

463244, 474283, 474286, 480769, 480978, 481064, 484083, 484195, 484244, 484907, 484910, 484921, 484930,
485130, 485159, 485162, 485236

38

466889, 477828, 482587, 484928, 484929, 485130, 485285, 485290, 485292

39

463244, 471492, 481064, 482162, 484127, 484910, 485056, 485058, 485059, 485061, 485063, 485064, 485066,
485067, 485069, 485285, 485289, 485309

40

478531, 481064, 481511, 483011, 483478, 483658, 484432, 484433, 484644, 484811, 484890, 485176, 485236,
485378

41

463244, 466889, 471492, 477828, 478174, 482162, 482587, 482965, 483151, 483868, 484127, 484188, 484536,
484803, 484911, 484923, 484928, 484929, 484934, 485072, 485074, 485129, 485130, 485131, 485143, 485197,
485199, 485229, 485280, 485282, 485296, 485299, 485439, 485447, 485522

42

471492, 477828, 480769, 481064, 481511, 482114, 482587, 483070, 483584, 484127, 484803, 484811, 484907,
484910, 484921, 484923, 485130, 485197, 485199, 485285, 485289, 485290, 485292, 485384

43

463244, 467328, 478634, 482162, 483733, 483873, 484004, 484431, 485101, 485166, 485229, 485340, 485345,
485522

44

471901, 482965, 483070, 483894, 485308

45

477828, 478174, 482114, 484127, 484890, 484923, 485285, 485289, 485340

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

(znak dźwiękowy)
.enugo
.PSEV
10 DECOART
ACL
Adamed Super League
ALU-Solar PANEL
ALVO
ANFAN
APAP Junior
ARCHITEXTURA
ARCHITEXTURA
arcticawarszawa.pl
AROMATEKA
Aurelio POWERED BY FutureNet
CULINARY & ART
Auroverin MR
AutoEvent FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY
AUTOPOLMARKET
AXOCAR
AZUR
b nbroker
B1
BAARS
baby driver
BADGER MEN’S GROOMING CLUB
BARBARAS
basepro
Bi FIX
Bieszczadzka Aniołomania
BIMEX „szpilka”
Bona Lex
BOSSKIM
BRE BRE FAKTORING
Browarniada
Buy & Style
by MADE
CAMERALNI
CERAMPOL
CITY CASINO
CMS i wracasz do gry!
CODECRUX PERSONAL TAILORING
COPY GENERAL
Dada extra care little one fit&comfort
DAFI papier

485074
485412
480978
485176
485159
485447
482114
478531
485162
483997
484183
484185
484920
483618
485522
485091
484911
485067
485136
482578
484596
483550
485197
484832
485308
483970
475390
484089
483658
483621
466889
484908
484926
485339
483982
480769
485439
483876
478174
471901
484890
481064
485104
484375

DAFI
DD Draco Detailing
De Care PRZYSMAKI ŚWIATA
dentix expert
DISCOUNTERRA
DO DOMU
Doctor Salus
DRAGON
Drogi Wolności
DRZEWO POKOLEŃ
E.Wedel TAK PROSTO.
EasyFootings
ECJIP CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
zgodne z RODO
ecoCOACH
ep Ekochem Project
ePLECAKI.pl
EQUIPO quality first
Fabrizio Italian Bar
FILMAT
GEOTECHNICAL MEASURES
GF GRAFORM
graform
green monitor
green sensor
Hitaxa Fast. Hit na alergię
Holi Festiwal Kolorów
home&profi
HORECA
Hortex SOK 100% TŁOCZONY PROSTO
z Jabłek z Mango DUŻA ILOŚĆ MIĄŻSZU
BEZPOŚREDNIO Z OWOCÓW
HOUSE OF ASIA
Ice
Instalico
ISKRA
JADŁOSTACJA
Jan Heweliusz
JUST YOU
Kejor
KOLEJKOWO
KOLORENO
KRISTALIS
Kuchnia... Kochamy Tu być!

484371
484930
477473
485102
483984
484370
485084
484612
482587
483868
485275
485515

484923
485280
483478
485284
474286
485166
484083
485199
484433
484432
485285
485289
485316
484536
483613
484660

463390
477472
484001
484195
483475
483873
483250
484355
484907
485229
485370
484740
482767

Nr ZT23/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

kutnowska syrenkabis
lafoge
LE MOULIN BLANC COGNAC
lepione
Lilia COLLECTION
livity
LOCO
LOOK TRANS WYNAJEM TRANSPORT
UBEZPIECZENIA
lovehippiebali
MAŁA GRUZJA
MARPLAST
MASSPOL
master MASA SZPACHLOWA HYBRYDOWA
MASTER TOP FINISH
POLIMEROWO - ŻELOWA
MEDIA NAUKA
Mediplan
mera
Miodella
MISS moda
MIXIT
Myślę pozytywnie
NEVERLAND N
newsme.pl
nexxon Good Energy Inside
nimm 2 Śmiejżelki Frutivity
Northman
Ocean Basket
OLPLAN
outletmax
Papugarnia Kakadu
PASMI POLISH ASSOCIATION
OF THE SELF-MEDICATION INDUSTRY
PASTERSKI
PERIAN
pizza z radości
PODRÓŻ BOHATERA
POGODA DLA BOGACZY
POLEKO Polska Ekologia Sp. z o.o.
POLMARKET
POLMARKET.COM
POLMARKET.EU
POLMARKET.INFO
POLMARKET.NET
POLMARKET.ONLINE
POLMARKET.PL
POLMARKETAUTO
POPFENIKS
POSTĘP
Pozamiatane.pl
PREMIUM Festivio

59

2

1

2

482749
484921
469144
485340
484039
477474
483730

PROAXON
PRODENTAL sp. z o.o.
PROFi Wielkopolski Pasztet JUBILEUSZOWY
25 lat
PROFi Wielkopolski Pasztet JUBILEUSZOWY
z czerwonym winem
PROFi Wielkopolski Pasztet JUBILEUSZOWY
ze śliwką
QUELAX
R
RADIOLIO POLSKA
RAFIK-POL DORADCA ENERGETYCZNY
Rap Brakes
RAP LIGHTING
REGIME
RESTAURACJA TARASY GUBAŁÓWKA
RYALTRIS
RYBKA NA RAZ
S
SIDEMOUNT mlinke
skoksy
SKYLIGHT
SNACKI MIĘSNE
Soap Manufacture 100% HANDMADE
solidbrain
Stołeczne Królewskie Miasto Kraków
STOMED
Sweet Velvet
TAK PROSTO
TAS TUBĄDZIN AIRFLOW SYSTEM
TAXTEAM
TECHFA
TIALight
TORUNIANKA
TUKAN24 ART. ZOOLOGICZNE
TURBOKOZAK
TURBOKOZAK
turkusCoaching
TYGIEL SMAKÓW
uchfit
UDON NOODLE BAR
ultrachain
ultranet
UNILOGO DIGITAL PRINTING
v+v
vartco ogród + technologia
VIRINO
Voods
W 80 MINUT DOOKOŁA ŚWIATA
W 80 MINUT DOOKOŁA ŚWIATA
WatermanPRO
WERINA

484443
485143

485309
483584
484004
483546
484559

485234
485299
483894
485287
482908
485337
483758
483151
483675
483819
485092
482986
485236
483733
484906
485440
484934
483070
485101
484739
478634
484803
482162
484889
485056
485064
485063
485066
485061
485058
485059
485069
484811
485532
484244
484790

483065
483066
483067
483631
485278
484663
484910
483280
483321
485273
484431
480384
484135
477828
485296
481511
463244
480994
485203
485130
471492
482321
483676
485274
484182
481437
484644
485384
483248
482414
484928
484929
485282
467328
484177
485345
485292
485290
485378
484332
484331
483557
483185
485129
485131
485293
484927

60

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

WERXEN
WIZZ AIR KATOWICE HALF MARATHON
woomn
WZF JUNIOR
XISHANGXI

Nr ZT23/2018

2

1

2

485395
485072
482965
485417
485172

yestem
Zakupy spożywcze na CO DZIEŃ i od ŚWIĘTA
Zdrowy Smak
ZIELONE-SPRAWDZONE

484188
484152
483717
483011

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.
1064040
1188108
1257701
1346200
1364455
1401547
1401560
1401568
1401648
1401651
1401656
1401662
1401675
1401694
1401718
1401719
1401720
1401730
1401750
1401751
1401752
1401755
1401764
1401794
1401870
1401936
1401937
1401949
1401959
1401962

KiP (2018 04 30)
CFE: 26.03.23, 27.05.01
25
TIKO (2018 02 07)
9, 35, 38, 39, 40, 42
reze (2017 12 29)
CFE: 25.03.01, 29.01.12
6, 7, 19, 37
POGO (2018 03 29)
12
REUDINK (2018 05 02)
CFE: 03.04.02, 26.02, 26.11.12,
5, 31, 35, 39,
06.19.11, 27.05.07, 29.01.12
42, 44
KARSAN jestronic (2017 12 29, 2017 12 22)
CFE: 26.11.01, 27.05.10
12
SLIM PAM (2017 10 11)
CFE: 28.05.00
5, 30
Ba Ajvar (2017 09 22)
CFE: 02.09.14, 05.09.15, 25.01.19,
29
27.05.02, 28.05.00, 29.01.15
French secret tea (2018 03 13)
30
MyoActive (2018 03 13, 2017 09 26)
9
Dash (2018 03 14, 2017 10 10)
3
Ventoux (2018 02 09)
12
Izoard (2018 02 09)
12
GrowSafe (2018 04 05)
9
Ceraskin (2018 04 03, 2017 10 04)
3, 5
Sanoderm (2018 04 03, 2017 10 04)
3, 5
Cutanomed (2018 03 30, 2017 10 04)
3, 5
Hanshang HS (2018 01 12)
CFE: 02.09.01, 27.05.08
7
NEO air (2018 03 21, 2018 01 17)
9
NEO select (2018 03 21, 2018 01 17)
9
NEO basis (2018 03 21, 2018 01 17)
9
PROLUMEN (2018 02 14)
11
ALPENGURT (2018 03 14)
29, 30, 32
KAITUO (2017 12 05)
CFE: 26.03.01, 28.03.00
7
Brodil (2018 03 29)
5, 30
2018 01 25)
CFE: 28.03.00
16
EG (2018 01 25)
CFE: 05.03.14, 27.05.04, 28.03.00
9
WILD LEGEND (2018 03 23)
33
HAPPYLIFE COCO BAR (2017 10 25)
CFE: 05.01.05, 25.05.01, 26.04.18
30
BRIXII (2017 12 16, 2017 10 25)
CFE: 02.05.23, 18.01.14, 21.03.01,
16, 28, 41
27.05.01, 29.01.15

1401973
1402047
1402058
1402061
1402074
1402098
1402099
1402111
1402112
1402135
1402143
1402152
1402185
1402214
1402230
1402234
1402244
1402247
1402253
1402263
1402296
1402298
1402374
1402431

LA CAMPANIRE (2018 02 06, 2017 08 25)
CFE: 05.07.02, 26.04.03, 26.11.02, 27.05.10
30
Breezy (2017 12 15)
CFE: 25.03.01, 26.01.04, 27.05.02, 29.01.13
25
SANTIVO (2018 01 26)
CFE: 27.05.01
25
SANFI (2018 01 26)
CFE: 27.05.17
19
FORCEKRAFT (2018 02 14)
7, 8
BLEKIS (2018 02 13, 2017 08 25)
30
DWIST (2018 02 13, 2017 08 25)
30
Physiocutan (2018 04 18, 2017 10 18)
3, 5
RICHEN (2018 01 26)
CFE: 27.05.01
11
HKOBO (2018 01 26)
CFE: 27.05.01
1
2018 02 05)
CFE: 28.03.00
40
Mamba (2018 02 19, 2017 09 26)
CFE: 05.01.05, 08.01.19, 27.01.12, 27.03.11,
30
27.05.02, 29.01.14
PUPA SUN DRIED COFFEE BEANS (2017 12 22)
CFE: 27.01.10
30
TOPSEAL (2018 01 12)
12
l (2018 01 12, 2017 09 22)
CFE: 26.04.03, 27.05.21,
1, 2, 3, 4, 11,
29.01.12
17, 20
ALB (2017 12 08)
CFE: 27.05.17
18, 25, 35
SHENGDE (2017 12 14)
CFE: 05.05.19, 26.04.04, 26.13.25
29
CHENGHUA EXHIBITION (2017 12 27)
CFE: 01.15.23, 26.04.05, 27.05.01, 28.03.00
41
PANDA CAB (2018 01 25)
CFE: 27.05.01
39
2018 03 19)
CFE: 28.03.00
11
ROOOM (2017 08 18)
9, 35, 38, 41, 42, 45
HAPPY AT SEA (2017 09 01,
28, 41
2017 03 22)
#SorryBro (2017 12 18,
14, 18, 25
2017 12 01)
FLEXOM le logement connect (2017 10 27,
2017 05 10)
CFE: 02.09.14, 07.01.24,
9, 35, 36, 37,
26.01.04, 27.05.24
42, 44, 45

62
1402613
1402617
1402622

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
EXPLORER (2017 10 24)
CFE: 26.04.02, 27.05.02, 29.01.13
PT TAPE (2018 01 10)
CFE: 26.04.10
AS METAL (2018 01 19)
CFE: 27.05.11

5, 30, 32
16
7, 9

1402632
1402635
1402659

Nr ZT23/2018

COOL CHEF (2018 01 10, 2017 07 20)
CFE: 25.03.01, 09.07.19
ZOO-BOOM Roshen (2017 12 05,
2017 10 10)
2018 01 23)
CFE: 28.05.00

11
30
3

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1402135,

2

1402230

3

1401656,

4

1402230

5

1364455,
1402613

6

1257701

7

1257701,

8

1402074

9

1402230
1401718,

1401719,

1401720,

1402111,

1402230,

1402659

1401560,

1401718,

1401719,

1401720,

1401870,

1402111,

1401730,

1401794,

1402074,

1402622

1188108,
1402296,

1401651,
1402431,

1401694,
1402622

1401750,

1401751,

1401752,

1401937,

11

1401755,

1402112,

1402230,

1402263,

1402632

12

1346200,

1401547,

1401662,

1401675,

1402214

14

1402374

16

1401936,

1401962,

1402617

17

1402230

18

1402234,

1402374

19

1257701,

1402061

20

1402230

25

1064040,

1402047,

1402234,

1402374

28

1401962,

1402298

29

1401568,

1401764,

1402244

30

1401560,
1402099,

1401648,
1402152,

1401764,
1402185,

1401870,
1402613,

1401959,
1402635

1401973,

1402098,

1402234,

1402296,

1402431

1402058,

31

1364455

32

1401764,

33

1401949

35

1188108,

36

1402431

37

1257701,

1402431

38

1188108,

1402296

39

1188108,

1364455,

40

1188108,

1402143

41

1401962,

1402247,

1402296,

1402298

42

1188108,

1364455,

1402296,

1402431

44

1364455,

1402431

45

1402296,

1402431

1402613
1364455,

1402253

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.
477155
477618
478221
480141
478721
479823
478291
480773

MICROSOFT CORPORATION (WASHINGTON
CORPORATION)
2018 02 06
35, 43
Furla S.p.A.
2018 03 01
25
Laboratoires Fill-Med
2018 04 03
5, 41, 43, 44
TRUS MARIUSZ; TRUS ANNA
2018 05 15
5
DR. BABOR GMBH & CO. KG
2018 05 11
3, 24
DICOFARM SOCIETA PER AZIONI
2018 05 11
5
LEGIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA
2018 05 10
25, 35, 41
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
„OIL COMPANY „LUKOIL”
2018 05 12
35

482542
479825
480462
478292
480895
481364

GENENTECH, INC.
2018 05 16
5
DICOFARM SOCIETA PER AZIONI
2018 05 18
5
HGD GROUP
2018 05 11
12, 25
LEGIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA
2018 05 10
25, 35, 41
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W SIERPCU
2018 05 15
29
INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 05 16
5

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1376655
1386343
1385709

SYSMEX CORPORATION
2018 03 14
5
Jaguar Land Rover Limited
2018 05 18
12
William Grant & Sons Irish Brands Limited
2018 05 23
33

1385652
1386706
1387370

Novartis AG
2018 05 24
HEINRICH BAUER VERLAG KG
2018 05 24
CASTER
2018 05 24

5
16
3, 35
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4

Wykaz klasowy znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. ........................ 56
Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. .............. 58

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH ............................. 61
Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
międzynarodowych znaków towarowych ................................................................................................................................................. 63

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
na podstawie art. 15217 ustawy – Prawo własności przemysłowej ................................................................................... 64
INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej ................................................................................... 65

