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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 ZT27

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.
468065
(220) 2017 02 24
HADART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) hadart
(510), (511) 37 instalowanie, naprawy i konserwacja urządzeń i systemów do nawadniania, 42 projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, 44 ogrodnictwo krajobrazowe.
(210)
(731)

470195
(220) 2017 04 07
CURRENDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) MONITOR POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania
i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania,
przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, urządzenia
do gaszenia ognia, artykuły optyczne, 41 rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 42 badania oraz usługi naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe
i usługi badawcze, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo w zakresaie projektowania
i rozbudowy sprzętu komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
(210)
(731)

471436
(220) 2017 05 10
DOBRY MATERIAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) mijo mate
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne, wody gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy do napojów, preparaty do produkcji napojów.
(210)
(731)

471447
(220) 2017 05 10
The BenRiach Distillery Company Limited,
Edynburg, GB
(540) MALTOLOGY
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym napoje alkoholowe destylowane.
(210)
(731)

(210)
(731)

471875
(220) 2017 05 18
A4ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) ACADEMY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21, 26.03.23
(510), (511) 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, kształcenie praktyczne, kultura fizyczna, kursy korespondencie,
nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie
zawodów sportowych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, sport wypożyczanie
sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, udostępnianie
filmów online nie do pobrania, udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie,
42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie
oprogramowania komputerowego.
473241
(220) 2017 06 22
STUDIO BUFFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ROMEO I JULIA 3D
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące,
akumulatorowe i kontrolno - sterujące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu,
magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami,
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny
liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 16 papier, tektura i wyroby z tych
materiałów nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne,
kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych,
materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe [z wyjątkiem aparatów),
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte
w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(210)
(731)
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(210) 473421
(220) 2017 06 27
(731) ŻELAZKO-PRZYBYSZ OLGA, Warszawa
(540) BJ BEETLE JUICE

(531) 27.05.01, 03.13.10
(510), (511) 25 odzież, odzież z dzianiny, ubrania z dżerseju,
kurtki, odzież gotowa, odzież ze skóry, płaszcze, podkoszulki, poncza, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, spodnie,
spódnice, sukienki, swetry, t-shirty, 35 dekoracja wystaw sklepowych, oferowanie w mediach produktów dla detalicznego
handlu, usługi impresariów w działalności artystycznej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, marketing, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
usługi modelingu do celów promocji, sprzedaży i reklamy,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizacja
pokazów mody w celach promocyjnych, pokazy towarów,
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, public relations, reklama, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych: ulotek, prospektów druków, próbek odzieży, materiałów, biżuterii i innych akcesoriów odzieżowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie reklam
i sponsorowanych tekstów, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych.
(210) 474023
(220) 2017 07 12
(731) LOOK FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) vital pet

(531) 03.06.03, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety do celów weterynaryjnych,
dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt, lecznicze suplementy
do pasz dla zwierząt, dodatki do paszy do celów medycznych, pasza lecznicza dla zwierząt, dietetyczna żywność
przystosowana do użytku weterynaryjnego, dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt, płyny do celów weterynaryjnych, pożywki de celów weterynaryjnych, preparaty
enzymatyczne do celów weterynaryjnych, probiotyczne
preparaty bakteryjne do użytku weterynaryjnego, suplementy do karm, witaminy dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwierząt, preparaty nutraceutyczne dla zwierząt,
preparaty weterynaryjne, suplementy diety zawierające olej
lniany, olej rybi do celów medycznych, 29 oleje jadalne, oleje
spożywcze, oleje i tłuszcze, olej kokosowy, olej sojowy, olej
sezamowy, olej kostny, jadalny, olej palmowy jadalny, jadalny

5

olej rzepakowy, olej kukurydziany spożywczy, olej z oliwek,
olej z siemienia lnianego [jadalny], olej wielorybi do spożycia,
oleje zwierzęce do celów spożywczych, oleje jadalne z ryb
[inne niż tran], 31 karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla
zwierząt domowych, artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, mieszanki paszowe dla zwierząt, pasze zbożowe dla zwierząt, pasze zwierzęce otrzymywane z substancji
warzywnych, ziarna zbóż jako pasza dla zwierząt, produkty
z kukurydzy do spożycia dla zwierząt, preparaty zbożowe
będące paszą dla zwierząt, mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, pasze w formie granulek, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, wapno do pasz, mączka dla
zwierząt, ciastka dla zwierząt, jadalne smakołyki dla zwierząt,
napoje dla zwierząt domowych, produkty do tuczenia zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, lizawki mianowicie sól
do lizania dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt,
pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, słód
dla zwierząt, mączka dla zwierząt, ziarna [zboże], 35 usługi
sprzedaży detalicznej lub hurtowej następujących towarów:
karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych,
artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, mieszanki
paszowe dla zwierząt, pasze zbożowe dla zwierząt, pasze
zwierzęce otrzymywane z substancji warzywnych, ziarna
zbóż jako pasza dla zwierząt, produkty z kukurydzy do spożycia dla zwierząt, preparaty zbożowe będące paszą dla
zwierząt, mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, pasze w formie granulek, spożywcze pasze wzmacniające dla
zwierząt, wapno do pasz, mączka dla zwierząt, ciastka dla
zwierząt, jadalne smakołyki dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych, produkty do tuczenia zwierząt, artykuły
spożywcze dla zwierząt mlecznych, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, lizawki mianowicie sól do lizania
dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, pokarm
dla zwierząt domowych w formie gryzaków, słód dla zwierząt, mączka dla zwierząt, ziarna [zboże], suplementy diety
do celów weterynaryjnych, dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt,
lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, dodatki do paszy
do celów medycznych, pasza lecznicza dla zwierząt, dietetyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego,
dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt, płyny do celów
weterynaryjnych, pożywki de celów weterynaryjnych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, probiotyczne
preparaty bakteryjne do użytku weterynaryjnego, suplementy do karm, witaminy dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwierząt, preparaty nutraceutyczne dla zwierząt,
preparaty weterynaryjne, suplementy diety zawierające olej
lniany, olej rybi do celów medycznych, oleje jadalne, oleje
spożywcze, oleje i tłuszcze, olej kokosowy, olej sojowy, olej
sezamowy, olej kostny jadalny, olej palmowy jadalny, jadalny
olej rzepakowy, olej kukurydziany spożywczy, olej z oliwek,
olej z siemienia lnianego [jadalny], olej wielorybi do spożycia,
oleje zwierzęce do celów spożywczych, oleje jadalne z ryb
[inne niż tran].
474317
(220) 2017 07 18
SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) Avant
(510), (511) 19 materiały budowlane (niemetalowe), runy
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, w szczególności: rury ceramiczne, kanały nie z metalu do instalacji
wentylacyjnych grzewczych i klimatyzacyjnych, niemeta(210)
(731)
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lowe kominy prefabrykowane, gotowe części niemetalowe
przewodów kominowych, niemetalowe części fasonowe dla
rur kominowych, niemetalowe prefabrykowane wentylacyjne kanały kablowe.
474334
(220) 2017 07 18
POLSKI FARMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Tarczyn
(540) Polski Farmer INTEGRACJA ROLNICTWA

(210)
(731)

(531) 05.07.02, 05.07.02, 21.03.21, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 kombajny zbożowe, maszyny rolnicze, przesiewacze, przetrząsacze do siana, narzędzia rolnicze inne niż
o napędzie ręcznym, sieczkarnie, siewniki, sita (maszyny lub
części maszyn), mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, ziarno (łuskarki), ziarno (oczyszczalnie złożone, łuszczarki), żniwiarki, 9 komputery, komputerowe urządzenia
peryferyjne, komputery przenośne, przyrządy nawigacyjne,
przyrządy pomiarowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia GPS, 42 analizy chemiczne, badania chemiczne,
prace badawczo - rozwojowe, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania
komputerowego, kalibrowanie, pomiary, aktualizacja oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w zakresie
technologii.
(210) 475718
(220) 2017 10 12
(731) KLUB PIŁKARSKI GÓRNIK WAŁBRZYCH, Wałbrzych
(540) KS GÓRNIK WAŁBRZYCH 1946

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 24.07.15, 24.07.23, 14.07.01,
05.07.02, 26.01.04, 26.03.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, kalendarze, bilety, broszury,
etykiety z papieru na butelki, materiały do pisania, 25 odzież,
koszulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki chroniące przed
deszczem i wiatrem, szaliki, czapki, nakrycia głowy, cylindry,
skarpetki, odzież gotowa, 35 reklama, reklama zewnętrzna,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usług menadżerskie
dla sportowców.
(210)
(731)

475869
(220) 2017 08 28
POPROCH MATEUSZ F.P.H.U. NO MORE, Zabawa

Nr ZT27/2018

(540) NO MORE
(510), (511) 25 berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bielizna przeciwpotna, biustonosze, bluzki, bluzy,
boa na szyję, buty, buty narciarskie i piłkarskie, buty sznurowane, chodaki, cholewki do obuwia, czapki, cylindry, daszki,
dziewiarstwo, dżerseje, espadryle, etole, fartuchy, fulary, futra, getry, gorseciki, gorsety, gorsy koszul męskich, kalosze,
kamizelki, kapelusze, kaptury do ubrań, kostiumy kąpielowe
i czepki, kąpielówki, kołnierzyki przypinane, koszule męskie,
kombinezony, konfekcja, koszule, koszulki, krawaty, liberie,
majtki, mankiety, marynarki, mitry, mufki, mundury, nauszniki, obuwie, obuwie plażowe, obuwie sportowe,odzież,
odzież papierowa, odzież wodoodporna, okrycia wełniane
lub futrzane z kapturem, okrycia wierzchnie, opaski na głowę, palta, pantofle, paski do butów, paski, peleryny, pelisy,
pieluszki bawełniane, piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, podwiązki, podwiązki do skarpet, pończochy, potniki,
pulowery, półbuty, rajstopy, rajtuzy, rękawice, rękawiczki
z jednym palcem, sandały, skarpetki, skafandry dla kierowców, skafanderki, slipy, spodenki, spodnie, spódnice, suknie,
swetry, szale, szaliki, szelki, szlafroki, śliniaki, śpioszki, taśmy
do getrów, temblaki, togi trykoty, ubrania (kostiumy), wkładki do obuwia, woalki, wyprawki dziecięce, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych artykułów branży odzieżowej
wraz dodatkami krawieckimi, branży kosmetycznej, jubilerskiej, tekstylnej, skórzanej, sportowej i artykułami papierniczymi z tworzyw sztucznych oraz imitacji skóry pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w systemie sprzedaży bezpośredniej w ilościach hurtowych lub detalicznych
jak również wykorzystując zamówienie korespondencyjne
lub używając środków telekomunikacji w tym przez Internet, agencja reklamowa, usługi agencji importowo-eksportowych, promowanie sprzedaży, usługi świadczone przez
franczyzodawcę, mianowicie wspieranie przy prowadzeniu
lub kierowaniu przedsiębiorstwem handlowym, dystrybucja
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw i pokazów
handlowych, tworzenie sieci sklepów i zarządzanie takimi
sieciami.
477252
(220) 2017 10 03
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(540) WIEDZA PASJA WIĘŹ
(510), (511) 6 puchary metalowe, 9 publikacje elektroniczne,
aparatura naukowo-badawcza i dydaktyczna, oprogramowanie komputerowe, 16 publikacje naukowo-dydaktyczne,
książki, skrypty dla studentów, zeszyty naukowe, monografie, czasopisma naukowo-techniczne, albumy, plakaty, afisze,
blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze, katalogi,
koperty, notatniki, papeteria, papier listowy, okładki, pióra,
ołówki, obwoluty, materiały do nauczania, 18 aktówki, dyplomatki, wizytowniki, plecaki, teczki, torby podróżne, torebki,
21 puchary szklane, 25 bluzy, bluzki, czapki, koszulki, szaliki, krawaty, 35 organizowanie wystaw handlowych i reklamowych w zakresie osiągnięć naukowo-technicznych oraz
zarządzanie tymi wystawami, usługi organizowania i prowadzenia reklamy wystaw, pokazów, seminariów, sympozjów, konferencji i imprez kulturalnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i ogłoszeń, 41 kształcenie wysoko
wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach: górnictwa,
geoinżynierii, metalurgii, inżynierii materiałowej, elektrotechniki, automatyki, elektroniki, inżynierii mechanicznej, robotyki, geologii, geofizyki, ochrony środowiska, geodezji górniczej, inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej, ceramiki,
odlewnictwa, metali nieżelaznych, wiertnictwa nafty i gazu,
paliw i energii, fizyki, techniki jądrowej, energetyki, matema(210)
(731)
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tyki stosowanej, nauk społecznych, zarządzania i marketingu, organizowanie i prowadzenie konferencji naukowych,
seminariów, sympozjów, nauczanie z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, publikacja elektroniczna on-line, książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie
książek i innych tekstów jak skryptów, instrukcji, informatorów, periodyków, prowadzenie działalności informacyjnej
o edukacji.
477255
(220) 2017 10 03
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(540) KNOWLEDGE PASSION BOND
(510), (511) 6 puchary metalowe, 9 publikacje elektroniczne,
aparatura naukowo-badawcza i dydaktyczna, oprogramowanie komputerowe, 16 publikacje naukowo-dydaktyczne,
książki, skrypty dla studentów, zeszyty naukowe, monografie, czasopisma naukowo-techniczne, albumy, plakaty, afisze,
blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze, katalogi,
koperty, notatniki, papeteria, papier listowy, okładki, pióra,
ołówki, obwoluty, materiały do nauczania, 18 aktówki, dyplomatki, wizytowniki, plecaki, teczki, torby podróżne, torebki,
21 puchary szklane, 25 bluzy, bluzki, czapki, koszulki, szaliki, krawaty, 35 organizowanie wystaw handlowych i reklamowych w zakresie osiągnięć naukowo-technicznych oraz
zarządzanie tymi wystawami, usługi organizowania i prowadzenia reklamy wystaw, pokazów, seminariów, sympozjów,
konferencji i imprez kulturalnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ogłoszeń, 41 kształcenie wysokowykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach: górnictwa,
geoinżynierii, metalurgii, inżynierii materiałowej, elektrotechniki, automatyki, elektroniki, inżynierii mechanicznej, robotyki, geologii, geofizyki, ochrony środowiska, geodezji górniczej, inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej, ceramiki,
odlewnictwa, metali nieżelaznych, wiertnictwa nafty i gazu,
paliw i energii, fizyki, techniki jądrowej, energetyki, matematyki stosowanej, nauk społecznych, zarządzania i marketingu, organizowanie i prowadzenie konferencji naukowych,
seminariów, sympozjów, nauczanie z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, publikacja elektroniczna on-line, książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie
książek i innych tekstów jak skryptów, instrukcji, informatorów, periodyków, prowadzenie działalności informacyjnej
o edukacji.
(210)
(731)

(210) 477606
(220) 2017 10 12
(731) BOGACKA ANNA STUDIO PIGMENTACJI, Brodnica
(540) Anna Bogacka PERMANENT MAKEUP ARTIST

(531) 02.03.01, 26.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 44 analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza
kosmetyczna, analiza tkanek ludzkich do celów leczenia medycznego, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi,
bezlaserowe usuwanie tatuaży i makijaży permanentnych,
depilacja woskiem, doradztwo dotyczące kosmetyków, do-
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radztwo dotyczące urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo
w zakresie urody, elektroliza do celów kosmetycznych, elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, higiena
i pielęgnacja urody istot ludzkich, implantacja (wszczepianie)
włosów, konsultacje dotyczące kosmetyków, kosmetyczne
usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, kosmetyczne wykonywanie
tatuaży za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg laserowy
na wzrost włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, kuracje do włosów, laserowe usuwanie tatuaży, laserowy zabieg
kosmetyczny pajączków, manicure, medyczna pielęgnacja
stóp, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, odbudowa
włosów, opieka medyczna i zdrowotna, ozdabianie ciała, pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi,
przekłuwanie ciała, przeprowadzanie badań medycznych,
przeprowadzanie diagnozy chorób, salony piękności, salony
tatuażu, świadczenie usług przez salony piękności, tatuowanie, udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji
zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z usługami
salonów piękności, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi
doradcze dotyczące urody, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa dotyczącego makijażu
świadczone on-line lub osobiście, usługi doradztwa on-line
w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie makijażu,
usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs, usługi indywidualnych
konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi
informacji medycznej, usługi koloryzacji brwi, usługi koloryzacji rzęs, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody,
usługi kosmetyczne, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi
kształtowania brwi, usługi laserowego usuwania owłosienia,
usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, usługi manicure i pedicure, usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi
mikrodermabrazji, usługi nitkowania brwi, usługi opalania
skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, usługi opieki zdrowotnej, usługi pedicure, usługi pielęgnacji paznokci, usługi
pielęgnacji paznokci rąk, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji urody, w szczególności
w zakresie rzęs, usługi podkręcania rzęs, usługi przedłużania
rzęs, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi salonów
piękności, usługi spa, usługi sztucznego opalania, usługi tatuażu brwi, usługi terapeutyczne, usługi trwałego podkręcania rzęs, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi
w zakresie kolczykowania ciała (piercing), usługi w zakresie
laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie makijażu,
usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi w zakresie naciągania skóry
za pomocą lasera, usługi w zakresie nauki o włosach i skórze
głowy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie
pielęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy,
usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie porad
kosmetycznych, usługi w zakresie tatuażu, usługi w zakresie
trwałego usuwania i redukcji owłosienia, usługi w zakresie
usuwania włosów, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi wizażystów, usługi woskowania ciała ludzkiego,
usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi,
usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi za-
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biegów pielęgnacji twarzy, usuwanie laserowe pajączków
naczyniowych, usuwanie tatuaży i makijaży permanentnych,
uzupełnienie włosów, zabiegi depilacyjne, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla
ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne
dla włosów, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody, zabiegi terapeutyczne dla ciała, zabiegi terapeutyczne dla twarzy.
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(540) DERMO₃ZON NATURALNY PRODUKT ZAWIERAJĄCY
BIOLOGICZNIE CZYNNY OZON

(210) 480582
(220) 2017 12 27
(731) GRAMSZ BEATA BEAMS, Łódź
(540) Beams merino wool handemade with love

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 25.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki.

(531) 27.05.01, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 24 bielizna domowa, bielizna pościelowa, bielizna stołowa tekstylna, bieżniki stołowe, dzianina, filc, firanki,
kapy na łóżka, kotary na drzwi (zasłony), materiały tekstylne
nietkane, materiały włókiennicze, obrusy stołowe (niepapierowe), poszewki, poszewki na poduszki, uchwyty do zasłon
z materiałów tekstylnych.
480755
(220) 2018 01 03
CITY LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rybnik
(540) 9dots.pl
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 28 przyrządy do gimnastyki, gry, gry automatyczne inne niż do użytku z zewnętrznym ekranem lub
monitorem, urządzenia do gier innych niż przystosowanych
do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, gry planszowe, gry towarzyskie, 41 obsługa gier w systemie on-line
za pomocą z sieci informatycznej.
(210)
(731)

480918
(220) 2018 01 09
KLIMAS KRZYSZTOF GABINET WETERYNARYJNY,
Kraków

(210) 481668
(220) 2018 01 29
(731) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(540) PW

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, urządzenia audiowizualne, aparatura i przyrządy naukowe, aparatura i przyrządy
pomiarowe, zwłaszcza przyrządy geodezyjne, elektryczne,
optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, instalacje
i systemy kontrolno-sterujące, programy i akcesoria komputerowe oraz peryferyjny sprzęt komputerowy przystosowany do prac naukowo-badawczych i dydaktyczno-demonstracyjnych, urządzenia naukowe i laboratoryjne, aparaty,
przyrządy i akcesoria do celów naukowych oraz dydaktycznych, akcesoria do celów naukowych inne niż chemiczne,
akcesoria do celów naukowych i dydaktycznych inne niż
papiernicze, 16 afisze, plakaty, albumy, blankiety, broszury,
druki, emblematy, kalendarze, katalogi, koperty, karty pocztowe, książki, materiały do nauczania, notatniki, notesy, papier listowy, papeteria, przybory do pisania, pióra, ołówki,
okładki, obwoluty, publikacje, podręczniki, publikacje drukowane, czasopisma, gazety, fotografie, reprodukcje graficzne,
rejestry, zakładki do książek, kartki okolicznościowe, wydawnictwa w formie papierowej, w tym publikacje naukowo-dydaktyczne, skrypty dla studentów, almanachy, materiały
do nauczania, modele architektoniczne do celów edukacyjnych i instruktażowych, papier do pisania, prospekty, teczki
na dokumenty, skoroszyty, 41 edukacja, informacja o edukacji, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, kształcenie
praktyczne, prowadzenie kursów edukacyjnych, zaocznych,
publikowanie książek i innych, tekstów, wypożyczanie książek, organizowanie obozów i imprez sportowych, organizo-
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wanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów,
zjazdów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi
w zakresie kształcenia wysokokwalifikowanych specjalistów
i kadr naukowych, organizacja pokazów i prezentacji osiągnięć naukowo-technicznych i utworów artystycznych, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, usługi
wydawnicze, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi redaktorskie takie jak: redagowanie tekstów pisanych, redagowanie
książek, materiałów drukowanych, tekstów innych niż teksty
reklamowe, 42 administrowanie stronami sieciowymi, analizy chemiczne, analizy systemów komputerowych, usługi architektoniczne, usługi w zakresie prowadzenia badań naukowych, badania chemiczne, badania geologiczne, badania
techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, prace badawczo-rozwojowe, prace naukowe, badawcze, wdrożeniowe,
projektowanie budynków, prace projektowe, doradztwo
budowlane w zakresie planowania i projektowania budowli
i budynków, usługi w zakresie ochrony środowiska, ekspertyzy inżynieryjne, projektowanie systemów komputerowych,
planowanie urbanistyczne, testowanie pojazdów, projektowanie techniczne, testowanie materiałów, programowanie
komputerów, instalacje oprogramowania komputerowego,
wykonywanie opinii i ekspertyz naukowych oraz inżynieryjnych, opracowywanie, aktualizacja, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi graficzne, kontrola jakości,
usługi świadczone przez laboratoria naukowe.
(210) 481671
(220) 2018 01 29
(731) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(540) Politechnika Warszawska

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, urządzenia audiowizualne, aparatura i przyrządy naukowe, aparatura i przyrządy
pomiarowe, zwłaszcza przyrządy geodezyjne, elektryczne,
optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, instalacje
i systemy kontrolno-sterujące, programy i akcesoria komputerowe oraz peryferyjny sprzęt komputerowy przystosowany do prac naukowo-badawczych i dydaktyczno-demonstracyjnych, urządzenia naukowe i laboratoryjne, aparaty,
przyrządy i akcesoria do celów naukowych oraz dydaktycznych, akcesoria do celów naukowych inne niż chemiczne,
akcesoria do celów naukowych i dydaktycznych inne niż
papiernicze, 16 afisze, plakaty, albumy, blankiety, broszury,
druki, emblematy, kalendarze, katalogi, koperty, karty pocztowe, książki, materiały do nauczania, notatniki, notesy, papier listowy, papeteria, przybory do pisania, pióra, ołówki,
okładki, obwoluty, publikacje, podręczniki, publikacje drukowane, czasopisma, gazety, fotografie, reprodukcje graficzne,
rejestry, zakładki do książek, kartki okolicznościowe, wydawnictwa w formie papierowej, w tym publikacje naukowo-dydaktyczne, skrypty dla studentów, almanachy, materiały
do nauczania, modele architektoniczne do celów edukacyjnych i instruktażowych, papier do pisania, prospekty, teczki
na dokumenty, skoroszyty, 41 edukacja, informacja o edukacji, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, kształcenie
praktyczne, prowadzenie kursów edukacyjnych, zaocznych,
publikowanie książek i innych, tekstów, wypożyczanie książek, organizowanie obozów i imprez sportowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organi-
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zowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów,
zjazdów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi
w zakresie kształcenia wysokokwalifikowanych specjalistów
i kadr naukowych, organizacja pokazów i prezentacji osiągnięć naukowo-technicznych i utworów artystycznych, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, usługi
wydawnicze, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi redaktorskie takie jak: redagowanie tekstów pisanych, redagowanie
książek, materiałów drukowanych, tekstów innych niż teksty
reklamowe, 42 administrowanie stronami sieciowymi, analizy chemiczne, analizy systemów komputerowych, usługi architektoniczne, usługi w zakresie prowadzenia badań naukowych, badania chemiczne, badania geologiczne, badania
techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, prace badawczo-rozwojowe, prace naukowe, badawcze, wdrożeniowe,
projektowanie budynków, prace projektowe, doradztwo
budowlane w zakresie planowania i projektowania budowli
i budynków, usługi w zakresie ochrony środowiska, ekspertyzy inżynieryjne, projektowanie systemów komputerowych,
planowanie urbanistyczne, testowanie pojazdów, projektowanie techniczne, testowanie materiałów, programowanie
komputerów, instalacje oprogramowania komputerowego,
wykonywanie opinii i ekspertyz naukowych oraz inżynieryjnych, opracowywanie, aktualizacja, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi graficzne, kontrola jakości,
usługi świadczone przez laboratoria naukowe.
(210) 481672
(220) 2018 01 29
(731) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(540) WUT

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, urządzenia audiowizualne, aparatura i przyrządy naukowe, aparatura i przyrządy pomiarowe, zwłaszcza przyrządy geodezyjne, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne,
instalacje i systemy kontrolno-sterujące, programy i akcesoria komputerowe oraz peryferyjny sprzęt komputerowy
przystosowany do prac naukowo-badawczych i dydaktyczno-demonstracyjnych, urządzenia naukowe i laboratoryjne, aparaty, przyrządy i akcesoria do celów naukowych
oraz dydaktycznych, akcesoria do celów naukowych inne
niż chemiczne, akcesoria do celów naukowych i dydaktycznych inne niż papiernicze, 16 afisze, plakaty, albumy,
blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze, katalogi,
koperty, karty pocztowe, książki, materiały do nauczania,
notatniki, notesy, papier listowy, papeteria, przybory do pisania, pióra, ołówki, okładki, obwoluty, publikacje, podręczniki, publikacje drukowane, czasopisma, gazety, fotografie,
reprodukcje graficzne, rejestry, zakładki do książek, kartki okolicznościowe, wydawnictwa w formie papierowej,
w tym publikacje naukowo-dydaktyczne, skrypty dla studentów, almanachy, materiały do nauczania, modele architektoniczne do celów edukacyjnych i instruktażowych, papier do pisania, prospekty, teczki na dokumenty, skoroszyty,
41 edukacja, informacja o edukacji, nauczanie, nauczanie
korespondencyjne, kształcenie praktyczne, prowadzenie
kursów edukacyjnych, zaocznych, publikowanie książek
i innych, tekstów, wypożyczanie książek, organizowanie
obozów i imprez sportowych, organizowanie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie i prowa-
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dzenie konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi w zakresie kształcenia wysokokwalifikowanych specjalistów i kadr
naukowych, organizacja pokazów i prezentacji osiągnięć
naukowo-technicznych i utworów artystycznych, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, usługi wydawnicze, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi redaktorskie takie jak: redagowanie tekstów pisanych, redagowanie książek, materiałów drukowanych, tekstów innych niż
teksty reklamowe, 42 administrowanie stronami sieciowymi, analizy chemiczne, analizy systemów komputerowych,
usługi architektoniczne, usługi w zakresie prowadzenia badań naukowych, badania chemiczne, badania geologiczne, badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki,
prace badawczo-rozwojowe, prace naukowe, badawcze,
wdrożeniowe, projektowanie budynków, prace projektowe,
doradztwo budowlane w zakresie planowania i projektowania budowli i budynków, usługi w zakresie ochrony środowiska, ekspertyzy inżynieryjne, projektowanie systemów
komputerowych, planowanie urbanistyczne, testowanie
pojazdów, projektowanie techniczne, testowanie materiałów, programowanie komputerów, instalacje oprogramowania komputerowego, wykonywanie opinii i ekspertyz
naukowych oraz inżynieryjnych, opracowywanie, aktualizacja, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
usługi graficzne, kontrola jakości, usługi świadczone przez
laboratoria naukowe.
482144
(220) 2018 02 07
RESTAURATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PIEROGARNIA STARY MŁYN

(210)
(731)

Nr ZT27/2018

(540) POWERbank

(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku
leczniczego łub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania szkodników,
fungicydy, herbicydy, chemiczne środki antykoncepcyjne,
guma z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia,
guma do żucia do celów medycznych, herbata lecznicza,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, homogenizowana
żywność przystosowana do celów medycznych, immunostymulanty, intymne preparaty nawilżające, kolagen do celów medycznych, kompresy, korzenie lecznicze, lecznicze
płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów,
lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe,
lecznicze suche szampony, lecznicze szampony dla zwierząt
domowych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, leki dla
ludzi, leki dla celów weterynaryjnych, leki wzmacniające, maści do leczenia oparzeń słonecznych lub odmrożeń, mydła
lecznicze i dezynfekujące, nalewki do celów medycznych,
pieluchy, pielucho majtki, podpaski higieniczne, preparaty
chemiczne do celów medycznych i lecznicze oraz odświeżające, szampony lecznicze, zioła lecznicze, 32 piwo, wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe lub warzywne, soki owocowe lub warzywne,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, cydr, brzeczka, drinki, koktajle, lemoniada, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, orzeźwiające, od alkoholizowane, napoje
sportowe, nektary, woda pitna, napoje gazowane, 33 napoje
alkoholowe z wyjątkiem piwa, alkohole wysokoprocentowe,
ekstrakty i esencje alkoholowe, ekstrakty owocowe, likiery,
brandy, cydr, koktajle alkoholowe, miód pitny, napoje alkoholowe owocowe, rum, whisky, wino, wódka, nalewki.
482723
(220) 2018 02 23
DOKTOR MARCHEWKA MOBILE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DOKTOR MARCHEWKA mobile

(210)
(731)
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 07.01.13
(510), (511) 30 placki, łazanki, kluski, ciasta, desery, potrawy,
esencje artykułów żywnościowych, kawa, napoje na bazie
kawy, herbata, wyroby cukiernicze, sałatki, kanapki, mięso
w cieście, naleśniki, pasztety, paszteciki, sosy przyprawowe,
tarty z mięsem, tarty z owocami, tarty z nadzieniem różnym,
pizze, potrawy i wypieki na bazie mąki, potrawy i wypieki
na bazie ziemniaków, gofry, czekolada-przetwory, puddingi, słodycze, 41 organizowanie i obsługa przyjęć okolicznościowych, spotkań biznesowych i imprez rozrywkowych,
43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw
i napojów w barach, kawiarniach i restauracjach (stałych
i sezonowych), usługi związane z przygotowywaniem dań
na zamówienie i dostarczaniem ich do odbiorców zewnętrznych (catering) oraz z przygotowywaniem i sprzedażą dań
na wynos, wynajmowanie sal na posiedzenia, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210)
(731)

482250
(220) 2018 02 10
PHUP GNIEZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HURTOWNIA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gniezno

(531)

02.09.04, 16.03.17, 16.03.19, 26.13.25, 09.07.25, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 9 okulary, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, pojemniczki
na szkła kontaktowe, pryzmaty, refraktometry, sferometry,
soczewki, zestawy soczewek, soczewki korekcyjne, soczewki
optyczne, szkła kontaktowe, szkła optyczne, szkło optyczne,
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sznureczki do okularów, urządzenia i przyrządy optyczne,
wyroby optyczne, okulary optyczne, okulary polaryzacyjne,
okulary korekcyjne, okulary antyrefleksyjne, okulary przeciwsłoneczne, soczewki okularowe, okulary do czytania, etui
na okulary, sznurki do okularów, okulary dla rowerzystów,
okulary dla dzieci, etui na okulary przeciwsłoneczne, soczewki okularów słonecznych, oprawki do okularów i okularów
przeciwsłonecznych, woreczki na okulary, osłony do okularów, soczewki do okularów, zauszniki do okularów, uchwyty
do okularów, części do okularów, noski do okularów, smycze
do okularów, oprawki okularowe puste, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, przeciwsłoneczne
okulary na receptę, soczewki do okularów słonecznych, paski do okularów przeciwsłonecznych, łańcuszki do okularów
przeciwsłonecznych, oprawki do okularów słonecznych,
osłony boczne do okularów, mostki do okularów przeciwsłonecznych, zauszniki do okularów przeciwsłonecznych,
zapasowe soczewki do okularów, sznurki do okularów przeciwsłonecznych, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, okulary ochronne do ochrony oczu, szkła okularowe
pokryte powłoką antyrefleksyjną, oprawki okularów wykonane z tworzyw sztucznych, oprawki do okularów wykonane
z metalu, oprawki do okularów wykonane z metalu i materiału syntetycznego, oprawki okularów wykonane z połączenia
metalu i tworzyw sztucznych, oprawki do okularów wykonane z metalu lub metalu łączonego z tworzywem sztucznym,
lupy, artykuły optyczne, szklane soczewki optyczne, szkła
optyczne, etui do okularów korekcyjnych, 35 prowadzenie
sklepu z soczewkami kontaktowymi, środkami pielęgnacyjnymi do soczewek, oprawami i szkłami okularowymi, okularami słonecznymi oraz innymi akcesoriami optycznymi
do ochrony wzroku, sprzedaż detaliczna artykułów optycznych w salonie optycznym, usługi sprzedaży detalicznej
towarów takich jak: kosmetyki, preparaty do pielęgnacji
twarzy i oczu, płyny do oczu, roztwory do czyszczenia szkieł
okularów i soczewek, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, płyny do przemywania oczu, krople do nawilżania
oczu, środki dezynfekcyjne do szkieł kontaktowych, roztwory do płukania i sterylizacji soczewek kontaktowych, roztwory nawilżające i neutralizujące do soczewek kontaktowych,
preparaty czyszczące do soczewek kontaktowych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji oczu, usługi sprzedaży
detalicznej towarów takich jak: aparatura optyczna, okulary,
okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, okulary przeciwoślepieniowe, okulary ochronne, okulary przemysłowe,
okulary sportowe, binokle, oprawki do okularów, oprawki
do binokli, soczewki (szkła) optyczne, soczewki optyczne korekcyjne, soczewki do okularów, soczewki optyczne do okularów słonecznych, soczewki antyrefleksyjne, zestawy soczewek, soczewki wykonywane na receptę, soczewki z tworzyw
sztucznych, szkła kontaktowe, szkła korekcyjne do okularów, szkła optyczne, bibeloty okularowe, elementy opraw
do okularów, etui na okulary i binokle, pojemniczki na szkła
kontaktowe, łańcuszki i sznureczki do okularów i binokli, artykuły do pielęgnacji okularów, paski do okularów, smycze
do okularów, przybory do dekoracji i napraw okularów, lupka z pojemnikiem, śrubki do okularów, zapasowe elementy do oprawek, śrubokręty do okularów, klucz do śrubek,
folie soczewkowe, artykuły optyczne, etui przystosowane
do szkieł kontaktowych, etui na akcesoria optyczne,smycze
do okularów, urządzenia i przyrzady optyczne, etui do okularów korekcyjnych, usługi w zakresie reklamy, promocji sprzedaży w/w wyrobów, prezentowanie produktów optycznych
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 37 wykonywanie okularów zgodnie z parametrami z recepty, naprawa
przedmiotów użytku osobistego tj. okularów korekcyjnych
i słonecznych, 44 usługi okulistyczne i optyczne w pełnym
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zakresie, podstawowe i specjalistyczne badania okulistyczne, diagnozowanie i badanie wzroku, usługi optometryczne i optyczne, dopasowywanie okularów, dopasowywanie
soczewek optycznych, usługi informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych, dopasowywanie soczewek kontaktowych, usługi diagnozowania i badania wzroku (zakłady
optyczne), doradztwo w zakresie profilaktyki okulistycznej,
doradztwo w zakresie doboru okularów, usługi komputerowego badania wzroku, leczenie wad wzroku.
482733
(220) 2018 02 23
SZCZURASZEK MARIUSZ, Ostrów Wielkopolski;
URBANIAK MACIEJ, Poznań; ŚWIĄTEK MARCIN,
Radłów
(540) ZŁOTY KŁOS piwo jasne pszeniczne
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, 40 usługi
browarnicze.
(551) wspólne prawo ochronne
482981
(220) 2018 03 01
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław
(540) screenity

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe,
usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
administrowanie ubezpieczeniami, usługi kredytowe, pośrednictwo kredytowe, usługi leasingowe, pośrednictwo leasingowe, windykacja należności, handel wierzytelnościami,
pośrednictwo w handlu wierzytelnościami, kupno i sprzedaż
walut, usługi bankowe, doradztwo finansowe, doradztwo
ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie długów, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach nieruchomości, usługi maklerskie, wycena nieruchomości, obrót papierami wartościowymi, pośrednictwo w obrocie papierami
wartościowymi, faktoring, emisja czeków, kart debetowych
i kredytowych, emisja papierów wartościowych, emisja weksli, obsługa funduszy powierniczych, badania finansowe,
badania zdolności kredytowej, reasekuracja, szacunki dla celów finansowych i ubezpieczeniowych, usługi gwarancyjne.
(210) 483073
(220) 2018 03 05
(731) JĘDRZEJCZAK MARIUSZ, Łódź
(540) REPUBLIKA BURGERA
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.01.04, 26.11.05, 26.11.08, 25.01.09
(510), (511) 29 przetworzone artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, przetworzone warzywa i owoce,
produkty mleczne, rybne, mięsne, tłuszcze jadalne, 35 doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalnością
gospodarczą, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi
sprzedaży artykułów żywnościowych, 43 usługi barowe,
przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie
na miejsce konsumpcji, organizowanie przyjęć w zakresie
wyżywienia, koktajli, prowadzenie lokali gastronomicznych,
usługi w zakresie prowadzenia pizzerii, restauracji, klubów,
bary szybkiej obsługi, usługi cateringowe, restauracje samoobsługowe, snack-bary, stołówki, obsługa gastronomiczna
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów
rozrywkowych.
483233
(220) 2018 03 08
BEERLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łoziska
(540) Piaseczyńskie
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 03.04.11
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z dodatkiem kofeiny, napoje bezalkoholowe z dodatkiem yerba
mate, woda stołowa, woda sodowa, napoje izotoniczne,
35 sprzedaż: piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji
napojów, napojów bezalkoholowych na bazie miodu, napojów bezalkoholowych z dodatkiem kofeiny, napojów bezalkoholowych z dodatkiem yerba mate, wody stołowej, wody
sodowej, napojów izotonicznych, promocja na rzecz osób
trzecich piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych
napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków
owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, napojów bezalkoholowych na bazie miodu, napojów
bezalkoholowych z dodatkiem kofeiny, napojów bezalkoholowych z dodatkiem yerba mate, wody stołowej, wody sodowej, napojów izotonicznych, doradztwo i usługi marketingowe w zakresie piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz
innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych
i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, napojów bezalkoholowych na bazie miodu,
napojów bezalkoholowych z dodatkiem kofeiny, napojów
bezalkoholowych z dodatkiem yerba mate, wody stołowej,
wody sodowej, napojów izotonicznych, doradztwo gospodarcze w zakresie piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz
innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych
i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, napojów bezalkoholowych na bazie miodu,
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napojów bezalkoholowych z dodatkiem kofeiny, napojów
bezalkoholowych z dodatkiem yerba mate, wody stołowej,
wody sodowej, napojów izotonicznych.
(210) 483395
(220) 2018 03 12
(731) Deciem Beauty Group Inc., Toronto, CA
(540) DECIEM
(510), (511) 3 kosmetyczne produkty do pielęgnacji ciała,
preparaty do pielęgnacji ciała i skóry, mianowicie środki nawilżające do twarzy, środki nawilżające do ciała, preparaty
zapobiegające starzeniu się skóry twarzy, produkty przeciwstarzeniowe do ciała, mianowicie kremy przeciwstarzeniowe
do ciała, balsamy, żele, olejki, środki czyszczące, mydła do ciała, peelingi, nawilżacze, odżywki do skóry, emolienty do skóry i preparaty do pielęgnacji skóry do usuwania zmarszczek,
produkty kosmetyczne przeznaczone do miejscowych
zabiegów na szyję, mianowicie balsamy, kremy, żele, olejki,
środki czyszczące, peelingi, nawilżacze, odżywki do skóry,
emolienty do skóry i preparaty do pielęgnacji skóry do usuwania zmarszczek do szyi, produkty kosmetyczne przeznaczone do nieleczniczych zabiegów na rozstępy, mianowicie
balsamy, kremy, żele, olejki, środki czyszczące, peelingi, nawilżacze, odżywki do skóry, emolienty do skóry i preparaty
do pielęgnacji skóry do usuwania zmarszczek do leczenia
rozstępów skóry, produkty kosmetyczne przeznaczone
do nieleczniczych zabiegów na cellulit, mianowicie balsamy,
kremy, żele, olejki, środki czyszczące, nawilżacze, odżywki
do skóry do redukcji cellulitu, kosmetyki wybielające i/lub
rozjaśniające do skóry, mianowicie balsamy, kremy, żele, olejki, środki oczyszczające, nawilżacze, odżywki do skóry do wybielania i rozjaśniania skóry, produkty do pielęgnacji włosów,
mianowicie lakiery do włosów, płyny do pielęgnacji włosów,
odżywki do włosów i żel do włosów, kosmetyki, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, mianowicie wybielacze stosowane w pralnictwie, proszki do prania i wosk
pralniczy, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, mianowicie mydła przeciwpotowe, mydła
do ciała, mydła do kąpieli i mydła do rąk, olejki zapachowe,
płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
kremy do twarzy i ciała, szampony do ciała, szampony, środki
nawilżające do ciała, woda kolońska, woda perfumowana,
produkty perfumeryjne, dezodoranty do użytku osobistego,
35 usługi sklepów detalicznych w dziedzinie kosmetyków,
produktów do higieny osobistej, produktów do pielęgnacji
skóry, twarzy, ciała oraz produktów do pielęgnacji urody,
usługi sprzedaży online w dziedzinie kosmetyków, produktów do higieny osobistej, produktów do pielęgnacji skóry,
twarzy, ciała oraz produktów do pielęgnacji urody.
483405
(220) 2018 03 12
OFICYNA WYDAWNICZA OIKOS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PERSPEKTYWICZNE gatunki w ogrodnictwie
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.13
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów,
druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
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czcionki drukarskie,, 35 reklama, zarządzanie w działalności
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej,
prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie.
(210)
(731)
(540)

483437
(220) 2018 03 13
REITER-PUTYNKOWSKA BARBARA DESIGN ATELIER
ARCHITEKT BARBARA REITER-PUTYNKOWSKA,
Gdańsk

(531) 26.04.01, 26.04.08, 26.04.09, 29.01.15
(510), (511) 37 usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów budowlanych, nadzór budowlany w zakresie projektów inżynierii wodno - lądowej, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości,
zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie
konstruowania budynków, budowa biur, budowa sklepów,
budowa pomieszczeń, budowa domów, budowanie nieruchomości, budowa bloków mieszkalnych i komercyjnych,
nadzór nad budowaniem konstrukcji, budowa obiektów
publicznych, usługi zarządzania budową, usługi doradcze
w zakresie budowania, usługi odnawiania budynków, usługi instalacji maszyn, usługi doradcze dotyczące renowacji
nieruchomości, usługi w zakresie remontu budynków, usługi
budowlane i naprawy budynków, usługi doradcze w zakresie
konserwacji budynków, renowacja dziel architektonicznych,
zarządzanie projektem budowy, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, 42 architektura, doradztwo
w dziedzinie projektowania, architektonicznego, projektowanie architektoniczne, badania architektoniczne, badania
dotyczące architektury, usługi architektury wnętrz, przygotowywanie raportów architektonicznych, zarządzanie projektami architektonicznymi, usługi projektowania architektonicznego, przygotowywanie planów architektonicznych,
przygotowywanie projektu architektonicznego, usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania planów architektonicznych, sporządzanie raportów dotyczących architektury,
usługi konsultacyjne dotyczące architektury, projektowanie
architektoniczne dekoracji wnętrz, profesjonalne doradztwo
w zakresie architektury, usługi doradcze w zakresie architektury, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania
terenu, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi projektowania architektonicznego dotyczące wystaw, doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego, projektowanie i opracowywanie architektury sprzętu
komputerowego, projektowanie architektoniczne w zakresie
planowania miasta, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, usługi doradcze w zakresie planowania architektonicznego, usługi profesjonalne związane z projektami architektonicznymi, usługi w zakresie architektury
i projektowania wnętrz, wspomagane komputerowo usługi
projektowe związane z architekturą, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania obiektów biurowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania
budynków komercyjnych, usługi architektoniczne w zakresie
projektowania centrów handlowych, doradztwo w zakresie
projektów architektonicznych i budowlanych, usługi archi-

13

tektoniczne w zakresie projektowania pomieszczeń do handlu detalicznego, usługi projektowania architektonicznego
w dziedzinie ruchu drogowego i transportu, dostarczanie
informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego
za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze i informacyjne w zakresie architektury i infrastruktury technologii informacyjnej, usługi inżynieryjne.
(210) 483505
(220) 2018 03 14
(731) Deciem Beauty Group Inc., Toronto, CA
(540) AVESTAN
(510), (511) 3 kosmetyczne produkty do pielęgnacji ciała,
preparaty do pielęgnacji ciała i skóry, mianowicie środki nawilżające do twarzy, środki nawilżające do ciała, preparaty
zapobiegające starzeniu się skóry twarzy, produkty przeciwstarzeniowe do ciała, mianowicie kremy przeciwstarzeniowe
do ciała, balsamy, żele, olejki, środki czyszczące, mydła do ciała, peelingi, nawilżacze, odżywki do skóry, emolienty do skóry i preparaty do pielęgnacji skóry do usuwania zmarszczek,
produkty kosmetyczne przeznaczone do miejscowych
zabiegów na szyję, mianowicie balsamy, kremy, żele, olejki,
środki czyszczące, peelingi, nawilżacze, odżywki do skóry,
emolienty do skóry i preparaty do pielęgnacji skóry do usuwania zmarszczek do szyi, produkty kosmetyczne przeznaczone do nieleczniczych zabiegów na rozstępy, mianowicie
balsamy, kremy, żele, olejki, środki czyszczące, peelingi, nawilżacze, odżywki do skóry, emolienty do skóry i preparaty
do pielęgnacji skóry do usuwania zmarszczek do leczenia
rozstępów skóry, produkty kosmetyczne przeznaczone
do nieleczniczych zabiegów na cellulit, mianowicie balsamy,
kremy, żele, olejki, środki czyszczące, nawilżacze, odżywki
do skóry do redukcji cellulitu, kosmetyki wybielające i/lub
rozjaśniające do skóry, mianowicie balsamy, kremy, żele, olejki, środki oczyszczające, nawilżacze, odżywki do skóry do wybielania i rozjaśniania skóry, produkty do pielęgnacji włosów,
mianowicie lakiery do włosów, płyny do pielęgnacji włosów,
odżywki do włosów i żel do włosów, kosmetyki, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, mianowicie wybielacze stosowane w pralnictwie, proszki do prania i wosk
pralniczy, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, mianowicie mydła przeciwpotowe, mydła
do ciała, mydła do kąpieli i mydła do rąk, olejki zapachowe,
płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
kremy do twarzy i ciała, szampony do ciała, szampony, środki
nawilżające do ciała, woda kolońska, woda perfumowana,
produkty perfumeryjne, dezodoranty do użytku osobistego,
35 usługi sklepów detalicznych w dziedzinie kosmetyków,
produktów do higieny osobistej, produktów do pielęgnacji
skóry, twarzy, ciała oraz produktów do pielęgnacji urody,
usługi sprzedaży online w dziedzinie kosmetyków, produktów do higieny osobistej, produktów do pielęgnacji skóry,
twarzy, ciała oraz produktów do pielęgnacji urody.
(210) 483506
(220) 2018 03 14
(731) Deciem Beauty Group Inc., Toronto, CA
(540) THE ORDINARY
(510), (511) 3 kosmetyczne produkty do pielęgnacji ciała,
preparaty do pielęgnacji ciała i skóry, mianowicie środki nawilżające do twarzy, środki nawilżające do ciała, preparaty
zapobiegające starzeniu się skóry twarzy, produkty przeciwstarzeniowe do ciała, mianowicie kremy przeciwstarzeniowe
do ciała, balsamy, żele, olejki, środki czyszczące, mydła do ciała, peelingi, nawilżacze, odżywki do skóry, emolienty do skóry i preparaty do pielęgnacji skóry do usuwania zmarszczek,

14

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

produkty kosmetyczne przeznaczone do miejscowych
zabiegów na szyję, mianowicie balsamy, kremy, żele, olejki,
środki czyszczące, peelingi, nawilżacze, odżywki do skóry,
emolienty do skóry i preparaty do pielęgnacji skóry do usuwania zmarszczek do szyi, produkty kosmetyczne przeznaczone do nieleczniczych zabiegów na rozstępy, mianowicie
balsamy, kremy, żele, olejki, środki czyszczące, peelingi, nawilżacze, odżywki do skóry, emolienty do skóry i preparaty
do pielęgnacji skóry do usuwania zmarszczek do leczenia
rozstępów skóry, produkty kosmetyczne przeznaczone
do nieleczniczych zabiegów na cellulit, mianowicie balsamy,
kremy, żele, olejki, środki czyszczące, nawilżacze, odżywki
do skóry do redukcji cellulitu, kosmetyki wybielające i/lub
rozjaśniające do skóry, mianowicie balsamy, kremy, żele, olejki, środki oczyszczające, nawilżacze, odżywki do skóry do wybielania i rozjaśniania skóry, produkty do pielęgnacji włosów,
mianowicie lakiery do włosów, płyny do pielęgnacji włosów,
odżywki do włosów i żel do włosów, kosmetyki, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, mianowicie wybielacze stosowane w pralnictwie, proszki do prania i wosk
pralniczy, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, mianowicie mydła przeciwpotowe, mydła
do ciała, mydła do kąpieli i mydła do rąk, olejki zapachowe,
płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
kremy do twarzy i ciała, szampony do ciała, szampony, środki
nawilżające do ciała, woda kolońska, woda perfumowana,
produkty perfumeryjne, dezodoranty do użytku osobistego,
35 usługi sklepów detalicznych w dziedzinie kosmetyków,
produktów do higieny osobistej, produktów do pielęgnacji
skóry, twarzy, ciała oraz produktów do pielęgnacji urody,
usługi sprzedaży online w dziedzinie kosmetyków, produktów do higieny osobistej, produktów do pielęgnacji skóry,
twarzy, ciała oraz produktów do pielęgnacji urody.
(210) 483507
(220) 2018 03 14
(731) Deciem Beauty Group Inc., Toronto, CA
(540) THE ABNORMAL BEAUTY COMPANY
(510), (511) 3 kosmetyczne produkty do pielęgnacji ciała,
preparaty do pielęgnacji ciała i skóry, mianowicie środki nawilżające do twarzy, środki nawilżające do ciała, preparaty
zapobiegające starzeniu się skóry twarzy, produkty przeciwstarzeniowe do ciała, mianowicie kremy przeciwstarzeniowe
do ciała, balsamy, żele, olejki, środki czyszczące, mydła do ciała, peelingi, nawilżacze, odżywki do skóry, emolienty do skóry i preparaty do pielęgnacji skóry do usuwania zmarszczek,
miejscowe zabiegi na szyję, mianowicie balsamy, kremy,
żele, olejki, środki czyszczące, peelingi, nawilżacze, odżywki do skóry, emolienty do skóry i preparaty do pielęgnacji
skóry do usuwania zmarszczek do szyi, nielecznicze zabiegi
na rozstępy, mianowicie balsamy, kremy, żele, olejki, środki
czyszczące, peelingi, nawilżacze, odżywki do skóry, emolienty do skóry i preparaty do pielęgnacji skóry do usuwania zmarszczek do leczenia rozstępów skóry, nielecznicze
zabiegi na cellulit, mianowicie balsamy, kremy, żele, olejki,
środki czyszczące, nawilżacze, odżywki do skóry do redukcji
cellulitu, kosmetyki wybielające i/lub rozjaśniające do skóry,
mianowicie balsamy, kremy, żele, olejki, środki oczyszczające, nawilżacze, odżywki do skóry do wybielania i rozjaśniania
skóry, produkty do pielęgnacji włosów, mianowicie lakiery
do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów i żel do włosów, kosmetyki, środki czyszczące do celów
gospodarstwa domowego, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, mianowicie wybielacze stosowane w pralnictwie, proszki do prania i wosk pralniczy, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła,
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mianowicie mydła przeciwpotowe, mydła do ciała, mydła
do kąpieli i mydła do rąk, olejki zapactiowe, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, kremy do twarzy i ciała, szampony do ciała, szampony, środki nawilżające do ciała, woda kolońska, woda perfumowana, produkty
perfumeryjne, dezodoranty do użytku osobistego, 35 usługi
sklepów detalicznych w dziedzinie kosmetyków, produktów
do higieny osobistej, produktów do pielęgnacji skóry, twarzy,
ciała oraz produktów do pielęgnacji urody, usługi sprzedaży online w dziedzinie kosmetyków, produktów do higieny
osobistej, produktów do pielęgnacji skóry, twarzy, ciała oraz
produktów do pielęgnacji urody.
(210) 483705
(220) 2018 03 19
(731) PAŹ MATEUSZ, Poznań
(540) Stereotheism

(531) 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
(210) 483706
(220) 2018 03 19
(731) PAŹ MATEUSZ, Poznań
(540) GAIN

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
483804
(220) 2018 03 20
WMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice
(540) WMW INTERNATIONAL TRANSPORT
(210)
(731)

(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.04.15, 26.04.18
(510), (511) 39 transport, transport drogowy, dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów [zaopatrzenie], dostarczanie towarów
zamówionych korespondencyjnie, fracht, fracht [przewóz
towarów], holowanie, informacja o transporcie, informacje
o ruchu drogowym, usługi kierowców, logistyka transportu,
magazynowanie, informacja o magazynowaniu, przechowywanie towarów, maklerstwo transportowe, organizowanie wycieczek, pakowanie produktów, pakowanie towarów,
przeładunek towarów, prowadzenie parkingów, wynajmowanie miejsc na parkingach, pilotowanie, rezerwowanie miejsc na podróże, wypożyczanie pojazdów, pomoc
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drogowa w przypadku awarii samochodu [holowanie],
pośrednictwo frachtowe, transport powietrzny, transport
promowy, przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki
(usługi-), przewożenie ładunków, przewóz samochodami
ciężarowymi, rezerwacja transportu, rozładunek, transport
samochodowy, transport przedmiotów wartościowych,
składowanie, składowanie towarów, spedycja, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu, usługi nawigacji transportu, transport pasażerski, transport podróżnych,
turystyka [zwiedzanie], usługi kurierskie [listy lub towary],
organizowanie wycieczek, wynajmowanie magazynów,
wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie samochodów.
(210) 483830
(220) 2018 03 21
(731) BOLESŁAWSKA MAGDALENA ATELIER, Kurów
(540) TUTU PRINCESS
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie,
odzież, skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy|,
czapki [nakrycia głowy], czepki damskie [nakrycia głowy],
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież],
odzież dziana, bliźniaki [odzież], swetry [odzież|, odzież
codzienna, poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki
[odzież], odzież futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież],
mufki [odzież], woalki, welony [odzież], opaski na głowę
[odzież], topy [odzież], odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież], odzież damska, odzież tkana, body
[odzież], odzież wełniana, odzież pluszowa, odzież lniana,
odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa,
kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra [odzież], odzież
wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla kobiet, zestawy
typu „bliźniak” [odzież], pulowery bez rękawów [odzież],
dolne części ubrań [odzież], kurtki jako odzież sportowa,
duże luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce [odzież],
odzież z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym, gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe
ze spodenkami, odzież męska, damska i dziecięca, artykuły
odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia na złe
warunki pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skórzane sukienki, sukienki skórzane, cheongsams (chińskie sukienki), luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, damskie
sukienki na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju,
koszule, koszule codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane, koszule eleganckie, tkane koszule, koszule ciążowe,
koszule sztruksowe, koszulki polo, koszule z kołnierzykiem,
koszule z dzianiny, szerokie koszule wierzchnie, koszule
z golfem, koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, koszule niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawami,
koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem,
okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami z przodu, spodnie, spódnico-spodnie,
spódnica-spodnie, spódnice, eleganckie spodnie, spódnice
sztruksowe, spodnie skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy
[spodnie], spodnie [nieformalne], krótkie spodnie, spodnie
dresowe, spodnie golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy do spodni, spodnie pumpy [alladynki],
spodnie ze stretchu, kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy|, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki,
garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą,
szeroką w ramionach marynarką], kombinezony, żakiety
z dzianiny, swetry, swetry rozpinane, swetry polo, swetry
marynarskie, swetry z golfem, swetry bez rękawów, swetry
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z półgolfem, swetry z okrągły m wykończeniem przy szyi,
płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze wieczorowe, płaszcze
plażowe, płaszcze futrzane, peleryny [płaszcze], płaszcze
damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zimowe, płaszcze
przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze z bawełny,
krótkie płaszcze [do samochodu], płaszcze i kurtki futrzane,
płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki, kurtki skórzane,
kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, długie
kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki narciarskie,
kurtki bluzy, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki, kurtki sportowe, krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami,
kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem,
krótkie luźne kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem
i wiatrem, apaszki [chustki], chustki [apaszki], chustki na głowę, czapki wełniane, czapki futrzane, czapki bejsbolówki,
czapki dziane, czapki z pomponem, czapki bez daszków,
czapki z daszkiem, czapki ze sztucznego futra, kapelusze,
kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe, kapelusze
futrzane, kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry
[kapelusze], modne kapelusze, szale-tuby, chusty, szale
na głowę, szale, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne,
szale i etole, długie szale damskie, szale [tylko z trykotu],
szale i chusty na głowę, szaliki do zawijania wokół szyi, bolerka, buty do baletu, pantofle do baletu, spódniczki baletowe, buty baletowe, stroje baletowe, baletki.
(210) 483834
(220) 2018 03 21
(731) ŁUCZAK PRZEMYSŁAW, Włocławek
(540) EGZOOVET

(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.05.01, 03.11.12, 26.01.06, 26.01.15
(510), (511) 44 usługi weterynaryjne, weterynaryjne usługi
doradcze, usługi chirurgii weterynaryjnej, usługi weterynaryjne i rolnicze, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, usługi informacji weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu.
(210)
(731)
(540)

483898
(220) 2018 03 22
COTTON & SWEETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki

(531) 29.01.06, 05.03.04
(510), (511) 20 łóżeczka i kołyski dla dzieci, materace do łóżeczek dla dzieci, pościel do łóżeczek dziecięcych inna niż
bielizna pościelowa, poduszki, jaśki, kojce dla dzieci, meble
dla dzieci, 24 bielizna pościelowa dla dzieci, kołdry, koce, narzuty na łóżka, 25 odzież dla niemowląt i dla dzieci, wyprawki
dla niemowląt obejmujące odzież.
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484011
(220) 2018 03 26
ŚWIDNICKA FABRYKA URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH ŚFUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica
(540) ŚFUP
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, zbiorniki metalowe,
metalowe przewody do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, urządzenia wykonywane dla potrzeb ochrony środowiska (stalowe kominy przemysłowe), 7 maszyny
do przemysłu cukrowniczego, mieszalniki, wymienniki ciepła
[części maszyn], zbiorniki wyrównawcze [części maszyn],
przenośniki, wirówki, maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia przemysłu papierniczego,
maszyny i urządzenia przemysłu wydobywczego, urządzenia wykonywane dla potrzeb energetyki (ramy pod agregaty
prądotwórcze, obudowy do generatorów prądu, które pracują w elektrowniach wiatrowych, wymienniki płaszczowo-rurowe wykonywane ze stali węglowych kotłowych, niskostopowych i austenitycznych), urządzenia wykonywane dla
potrzeb ochrony środowiska, (wirówki filtracyjne pionowe
trójkolumnowe stosowane do odwadniania gipsu w instalacjach odsiarczania spalin oraz w oczyszczalniach ścieków),
11 urządzenia do ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
chłodzenia, suszenia, wentylacji, wymienniki ciepła, inne niż
części maszyn, aparatura do wentylacji i klimatyzacji, ruszty, urządzenia wykonywane dla potrzeb ochrony środowiska (ruszty zasilające i ruszty schodkowe do spalarni śmieci,
suszarko-granularki dla oczyszczalni ścieków, urządzenia
do zgazowywania i spalania biomasy), 37 zabezpieczanie
przed korozją, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn,
40 usługi w zakresie spawania, usługi obróbki skrawaniem,
frezowanie, toczenie, wiercenie, piaskowanie, 42 projekty
techniczne, usługi konstruktorskie i projektowe, usługi opracowania projektów technicznych, inżynieria techniczna,
usługi badawczo-rozwojowe, badania oraz usługi naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie, usługi wykonywania
prac badawczo-rozwojowych na rzecz osób trzecich, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i doradztwo
techniczne w zakresie urządzeń i systemów przemysłowych.
(210)
(731)

484014
(220) 2018 03 26
ŚWIDNICKA FABRYKA URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH ŚFUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica
(540) ŚFUP
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, zbiorniki metalowe, metalowe przewody do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, urządzenia wykonywane dla potrzeb ochrony środowiska (stalowe kominy przemysłowe), 7 maszyny do przemysłu
cukrowniczego, mieszalniki, wymienniki ciepła [części maszyn],
zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], przenośniki, wirówki, maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego, maszyny
i urządzenia przemysłu papierniczego, maszyny i urządzenia
przemysłu wydobywczego, urządzenia wykonywane dla potrzeb energetyki (ramy pod agregaty prądotwórcze, obudowy do generatorów prądu, które pracują w elektrowniach
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wiatrowych, wymienniki płaszczowo-rurowe wykonywane
ze stali węglowych kotłowych, niskostopowych i austenitycznych), urządzenia wykonywane dla potrzeb ochrony środowiska, (wirówki filtracyjne pionowe trójkolumnowe stosowane
do odwadniania gipsu w instalacjach odsiarczania spalin oraz
w oczyszczalniach ścieków), 11 urządzenia do ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji,
wymienniki ciepła, inne niż części maszyn, aparatura do wentylacji i klimatyzacji, ruszty, urządzenia wykonywane dla potrzeb ochrony środowiska (ruszty zasilające i ruszty schodkowe
do spalarni śmieci, suszarko-granularki dla oczyszczalni ścieków, urządzenia do zgazowywania i spalania biomasy), 37 zabezpieczanie przed korozją, instalacja, konserwacja i naprawy
maszyn, 40 usługi w zakresie spawania, usługi obróbki skrawaniem, frezowanie, toczenie, wiercenie, piaskowanie, 42 projekty techniczne, usługi konstruktorskie i projektowe, usługi
opracowania projektów technicznych, inżynieria techniczna,
usługi badawczo-rozwojowe, badania oraz usługi naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie, usługi wykonywania prac
badawczo-rozwojowych na rzecz osób trzecich, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie urządzeń i systemów przemysłowych.
484018
(220) 2018 03 26
ŚWIDNICKA FABRYKA URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH ŚFUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica
(540) ŚF UP
(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, zbiorniki metalowe,
metalowe przewody do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, urządzenia wykonywane dla potrzeb ochrony środowiska (stalowe kominy przemysłowe), 7 maszyny do przemysłu cukrowniczego, mieszalniki, wymienniki ciepła [części
maszyn], zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], przenośniki,
wirówki, maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia przemysłu papierniczego, maszyny i urządzenia przemysłu wydobywczego, urządzenia wykonywane
dla potrzeb energetyki (ramy pod agregaty prądotwórcze,
obudowy do generatorów prądu, które pracują w elektrowniach wiatrowych, wymienniki płaszczowo-rurowe wykonywane ze stali węglowych kotłowych, niskostopowych i austenitycznych), urządzenia wykonywane dla potrzeb ochrony
środowiska, (wirówki filtracyjne pionowe trójkolumnowe
stosowane do odwadniania gipsu w instalacjach odsiarczania spalin oraz w oczyszczalniach ścieków), 11 urządzenia
do ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, wymienniki ciepła, inne niż części maszyn,
aparatura do wentylacji i klimatyzacji, ruszty, urządzenia wykonywane dla potrzeb ochrony środowiska (ruszty zasilające
i ruszty schodkowe do spalarni śmieci, suszarko-granularki dla
oczyszczalni ścieków, urządzenia do zgazowywania i spalania
biomasy), 37 zabezpieczanie przed korozją, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, 40 usługi w zakresie spawania,
usługi obróbki skrawaniem, frezowanie, toczenie, wiercenie,
piaskowanie, 42 projekty techniczne, usługi konstruktorskie
i projektowe, usługi opracowania projektów technicznych,
inżynieria techniczna, usługi badawczo-rozwojowe, badania
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oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, usługi wykonywania prac badawczo-rozwojowych na rzecz osób
trzecich, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie urządzeń i systemów
przemysłowych.

zowane, napoje owocowe, soki owocowe, soki warzywne,
koncentraty do przygotowania napojów, 43 usługi restauracyjne, usługi kawiarni, kafeterii, barów przekąskowych, usługi gastronomiczne, usługi w zakresie przygotowania dań
na wynos.

484022
(220) 2018 03 26
WPW DORADZTWO PODATKOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) WPW Wołczek Proksa & Wspólnicy

(210) 484259
(220) 2018 03 30
(731) LENS FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Blinck

(210)
(731)

(531) 24.17.01, 26.13.01, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe w zakresie rachunkowości, przygotowywanie zeznań podatkowych, doradztwo
księgowe w zakresie podatków, 36 doradztwo podatkowe
w zakresie finansów, doradztwo w zakresie podatków dochodowych, 45 doradztwo prawne.
484162
(220) 2018 03 28
COLUMBUS COFFEE TOMASZ WECZER SPÓŁKA
JAWNA, Szczecin
(540) Columbus
(210)
(731)

(531) 05.07.06, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kawa, napoje na bazie kawy, herbata, napoje na bazie herbaty, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby
piekarnicze i cukiernicze, ciasta, ciastka, torty, słodycze, lody,
czekolada, czekoladki, produkty zbożowe, chleb, bułki, pizze,
naleśniki, 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe, soki owocowe, soki warzywne,
koncentraty do przygotowania napojów, 43 usługi restauracyjne, usługi kawiarni, kafeterii, barów przekąskowych, usługi gastronomiczne, usługi w zakresie przygotowania dań
na wynos.
484163
(220) 2018 03 28
COLUMBUS COFFEE TOMASZ WECZER SPÓŁKA
JAWNA, Szczecin
(540) Columbus 1492
(210)
(731)

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 pożyczki ratalne, pożyczki [finansowanie],
pożyczanie pod zastaw.
484342
(220) 2018 03 30
SERVILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) SERVILO
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe, usługi
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej sprzętu komputerowego (hardware) oraz oprogramowania komputerowego (software), systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), pozyskiwanie, systematyzacja, sortowanie
i transkrypcja danych i informacji w komputerowych bazach
danych, przetwarzanie danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w komputerowych
bazach danych, prezentacje programów komputerowych,
37 serwisowanie sprzętu komputerowego, 42 usługi informatyczne, projektowanie i rozwój komputerów oraz sprzętu komputerowego (hardware), projektowanie, aktualizacja,
konserwacja, serwis oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego (software), systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i komputerowych baz danych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), zarządzanie serwerami, kolokacja serwerów (udostępnianie osobom
trzecim w serwerowni sprzętu lub oprogramowania komputerowego albo przestrzeni na potrzeby osób trzecich).
(210)
(731)

(210) 484345
(220) 2018 03 30
(731) G-REX GLOVE REVOLUTION LTD, Londyn, GB
(540) G-REX
(510), (511) 9 rękawice ochronne, robocze stosowane
w przemyśle.
(210) 484348
(220) 2018 03 30
(731) G-REX GLOVE REVOLUTION LTD, Londyn, GB
(540) G-REX

(531) 05.07.06, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kawa, napoje na bazie kawy, herbata, napoje na bazie herbaty, kakao, napoje na bezie kakao, wyroby
piekarnicze i cukiernicze, ciasta, ciastka, torty, słodycze, lody,
czekolada, czekoladki, produkty zbożowe, chleb, bułki, pizze,
naleśniki, 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i ga-

(531) 03.06.03, 27.05.01
(510), (511) 9 rękawice ochronne, robocze stosowane
w przemyśle.

18
(210)
(731)
(540)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
484349
(220) 2018 03 30
SERVILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(531) 29.01.12, 26.07.25, 26.04.02, 26.04.12
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe, usługi
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej sprzętu komputerowego (hardware) oraz oprogramowania komputerowego (software), systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), pozyskiwanie, systematyzacja, sortowanie
i transkrypcja danych i informacji w komputerowych bazach
danych, przetwarzanie danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w komputerowych
bazach danych, prezentacje programów komputerowych,
37 serwisowanie sprzętu komputerowego, 42 usługi informatyczne, projektowanie i rozwój komputerów oraz sprzętu komputerowego (hardware), projektowanie, aktualizacja,
konserwacja, serwis oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego (software), systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i komputerowych baz danych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), zarządzanie serwerami, kolokacja serwerów (udostępnianie osobom
trzecim w serwerowni sprzętu lub oprogramowania komputerowego albo przestrzeni na potrzeby osób trzecich).
484374
(220) 2018 04 03
NOWAKOWSKA ELEONORA SELWINA
PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO USŁUGOWE
RYDZEWO, Rydzewo
(540) BIAŁY ŁABĘDZ
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.
(210)
(731)

484376
(220) 2018 04 03
NOWAKOWSKA ELEONORA SELWINA
PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO USŁUGOWE
RYDZEWO, Rydzewo
(540) CZARNY ŁABĘDZ
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.

(210)
(731)

484410
(220) 2018 04 04
PWO PARAGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) PWO PARAGRAF

(210)
(731)
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(531)

29.01.12, 26.01.03, 01.15.23, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 26.01.05
(510), (511) 36 ściąganie należności, wycena roszczeń
ubezpieczeniowych, organizowanie oceny roszczeń ubezpieczeniowych, wycena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, zarządzanie w zakresie regulacji roszczeń ubezpieczeniowych, usługi regulowania i zabezpieczania roszczeń
ubezpieczeniowych.
(210) 484446
(220) 2018 04 04
(731) POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI, Warszawa
(540) POLSKI ARDEN

(531) 03.03.01, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 44 doskonalenie chowu i hodowli koni, doradztwo w zakresie chowu i hodowli koni.
484509
(220) 2018 04 05
STERIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) sterimed

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 5 testy chemiczne, testy biologiczne, testy
do kontroli sterylizacji, testy do kontroli procesów mycia, testy do kontroli zgrzewu, testy sterylności, środki do dezynfekcji powierzchni środki do dezynfekcji rąk, środki do dezynfekcji narzędzi, 11 sterylizatory parowe, sterylizatory powietrzne,
sterylizatory na tlenek etylenu, autoklawy laboratoryjne,
autoklawy medyczne, autoklawy laboratoryjne, sterylizatory
na tlenek etylenu, sterylizatory kasetowe sterylizatory produkcyjne, sterylizatory farmaceutyczne, urządzenia do biodekontaminacji pomieszczeń, generatory nadtlenku wodoru, sterylizatory pomieszczeń, zamgławiacze, urządzenia
do dezynfekcji, sanitizery, stanowiska aseptyczne, komory
sterylne, urządzenia do dekontaminacji, cieplarki, chłodziarki,
lodówki, zamrażarki, suszarki, kontenery do sterylizacji, systemy oczyszczania wody, odwrócona osmoza, demineralizatory, liofilizatory, liofilizatory produkcyjne, liofilizatory laboratoryjne, sterylizatory wysokociśnieniowe, próbniki powietrza,
palniki laboratoryjne, urządzenia do mikrobiologii, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa urządzeń medycznych i laboratoryjnych, w tym: sterylizatory parowe, sterylizatory powietrzne,
sterylizatory niskotemperaturowe, sterylizatory plazmowe,
sterylizatory na tlenek etylenu, autoklawy medyczne, autoklawy laboratoryjne, sterylizatory na tlenek etylenu, sterylizatory kasetowe, sterylizatory produkcyjne, sterylizatory
farmaceutyczne, myjnie-dezynfektory, myjnie medyczne,
myjnie do kaczek i basenów, zmywarki laboratoryjne, zmywarki farmaceutyczne, urządzenia do bio-dekontaminacji
pomieszczeń, generatory nadtlenku wodoru, sterylizatory
pomieszczeń, zamgławiacze, urządzenia do dezynfekcji, sanitizery, systemy HPV i VHP, izolatory, stanowiska aseptyczne,
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komory sterylne, przestrzenie i pomieszczenia czyste, urządzenia do dekontaminacji, zgrzewarki, cieplarki, chłodziarki,
lodówki, zamrażarki, suszarki, inkubatory, komory temperaturowe, komory klimatyczne, kontenery do sterylizacji, testy
chemiczne, testy biologiczne, testy do kontroli sterylizacji,
testy do kontroli procesów mycia, testy do kontroli zgrzewu,
opakowania do sterylizacji, rękawy papierowo-foliowe, torebki do sterylizacji, papier do sterylizacji, taśmy do sterylizacji, etykiety do sterylizacji, oprogramowanie do zarządzania
obiegiem narzędzi, oprogramowanie do centralnej sterylizatorni, środki do dezynfekcji powierzchni, środki do dezynfekcji rąk, środki do dezynfekcji narzędzi, myjki ultrasonograficzne, sprężarki, myjnie do łóżek, komory dezynfekcyjne,
komory do materacy, myjnie do wózków, komory laminarne,
komory biologiczne, meble ze stali nierdzewnej, meble laboratoryjne, meble medyczne, stoły do pakowania narzędzi,
szafy sterylne, suszarki do narzędzi, systemy oczyszczania
wody, odwrócona osmoza, demineralizatory, liofilizatory, liofilizatory produkcyjne, liofilizatory laboratoryjne, sterylizatory
wysokociśnieniowe, liczniki komórek, liczniki cząstek, próbniki powietrza, palniki laboratoryjne, urządzenia do mikrobiologii, testy sterylności, 37 serwis urządzeń medycznych
i laboratoryjnych takich jak sterylizatory parowe, sterylizatory
powietrzne, sterylizatory niskotemperaturowe, sterylizatory plazmowe, sterylizatory na tlenek etylenu, autoklawy
medyczne, autoklawy laboratoryjne, sterylizatory na tlenek
etylenu, sterylizatory kasetowe, sterylizatory produkcyjne,
sterylizatory farmaceutyczne, myjnie-dezynfektory, myjnie
medyczne, myjnie do kaczek i basenów, zmywarki laboratoryjne, zmywarki farmaceutyczne, urządzenia do bio-dekontaminacji pomieszczeń, generatory nadtlenku wodoru,
sterylizatory pomieszczeń, zamgławiacze, urządzenia do dezynfekcji, sanitizery, systemy HPV i VHP, izolatory, stanowiska
aseptyczne, komory sterylne, przestrzenie i pomieszczenia
czyste, urządzenia do dekontaminacji, zgrzewarki, cieplarki,
chłodziarki, lodówki, zamrażarki, suszarki, inkubatory, komory
temperaturowe, komory klimatyczne, kontenery do sterylizacji, oprogramowanie do zarządzania obiegiem narzędzi,
oprogramowanie do centralnej sterylizatorni, myjki ultrasonograficzne, sprężarki, myjnie do łózek, komory dezynfekcyjne, komory do materacy, myjnie do wózków, komory laminarne, komory biologiczne, suszarki do narzędzi, systemy
oczyszczania wody, odwrócona osmoza, demineralizatory,
sterylizatory wysokociśnieniowe, liczniki komórek, liczniki
cząstek, palniki laboratoryjne, urządzenia do mikrobiologii.
(210) 484576
(220) 2018 04 09
(731) MATUSZAK PAWEŁ, Poznań
(540) Eltra
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głośniki audio, głośniki bezprzewodowe, głośniki do gramofonów, głośniki [sprzęt audio], głośniki wysokotonowe, głośniki z wbudowanymi wzmacniaczami, igły do adapterów, igły
gramofonowe, interfejsy audio, kompresory audio, korektory
graficzne, korektory graficzne [urządzenia audio], magnetofony kasetowe [audio], magnetofony taśmowe, mikrofony,
miksery dźwięku, miksery [sprzęt audio], monitory radiowe
do odtwarzania dźwięków i sygnałów, nagrywarki dźwięku,
obudowy głośników, obudowy głośników audio, odbiorniki
audio, odbiorniki radiowe, odbiorniki wzmacniające dźwięk,
odtwarzacze audio, odtwarzacze cyfrowe audio, odtwarzacze dźwięku, odtwarzacze kaset, odtwarzacze kaset audio,
odtwarzacze kaset magnetofonowych, odtwarzacze płyt
gramofonowych, odtwarzacze stereo, przenośne radiomagnetofony, radia, radia [odbiorniki radiowe], radia przenośne,
radia samochodowe, radiobudziki, radiomagnetofony, radioodbiorniki, ramiona gramofonowe, słuchawki stereofoniczne, słuchawki [zakładane na głowę], sprzęt audio, sprzęt
do odtwarzania dźwięku, sprzęt konferencyjny audio, sprzęt
nagrywający audio, sprzęt stereofoniczny, szafy grające, talerze obrotowe do gramofonów, talerze obrotowe gramofonów, taśmy audio, taśmy do czyszczenia głowic magnetofonów, taśmy do zapisywania dźwięku, taśmy fonograficzne,
taśmy z zarejestrowanym dźwiękiem, tunery częstotliwości
radiowej, tunery do odbioru radia, tunery radiowe, tunery
stereo, urządzenia audio hi-fi, urządzenia do odtwarzania
dźwięku, urządzenia do nagrywania audio, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do wzmacniania dźwięku,
urządzenia hi-fi, urządzenia stereo, urządzenia wzmacniające
stereo, wkładki gramofonów, wzmacniacze audio, wzmacniacze dźwięku, wzmacniacze słuchawkowe, wzmacniacze
stereo, zestawy słuchawek z mikrofonem, urządzenia przełączające audio, urządzenia służące do wzmacniania dźwięku,
urządzenia do przetwarzania dźwięków, urządzenia do przetwarzania dźwięku, urządzenia do odtwarzania audio, urządzenia do efektów audio, urządzenia do cyfryzacji sygnałów
audio, urządzenia czyszczące do głowic audio, tłumiki hałasu
audio, sprzęt stereo do pojazdów, systemy głośnikowe, systemy pa [do odbioru i przesyłania wzmocnionego dźwięku],
ramiona adapterów, samochodowe urządzenia stereofoniczne, samochodowe zestawy audio, samochodowe zestawy stereo, scalone wzmacniacze audio, słuchawki, słuchawki dokanałowe, słuchawki douszne, radia do pojazdów,
odtwarzacze kasetowe samochodowe, osobiste urządzenia
stereofoniczne, płytki z układami audio, procesory dźwięku,
procesory dźwiękowe wielokanałowe, procesory dźwięku
przestrzennego, odbiorniki częstotliwości radiowych, głośniki samochodowe, głośniki do pojazdów, głośniki do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, adaptery, aparaty
do wytwarzania dźwięków.
(210) 484577
(220) 2018 04 09
(731) MATUSZAK PAWEŁ, Poznań
(540) TONSIL

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13
(510), (511) 9 analizatory audio, analogowe modyfikatory
dźwięku, aparatura i urządzenia do odtwarzania płyt, budziki
z radiem, cyfrowe odtwarzacze muzyki, cyfrowe procesory
dźwięku, cyfrowe urządzenia do rejestrowania dźwięku, części i akcesoria do urządzeń audio, domowe głośniki audio,
dyktafony, dyktafony cyfrowe, dyski optyczne z nagraniami
audio, elektroakustyczne korektory częstotliwości, elektroniczne procesory sygnałów audio do kompensacji zniekształceń dźwięku w głośnikach, elektroniczne urządzenia audio,
elektryczne i elektroniczne muzyczne urządzenia efektowe,
elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwiękowych, głośniki,

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.01.16, 26.11.22
(510), (511) 9 analizatory audio, analogowe modyfikatory
dźwięku, aparatura i urządzenia do odtwarzania płyt, budziki z radiem, cyfrowe odtwarzacze muzyki, cyfrowe procesory dźwięku, cyfrowe urządzenia do rejestrowania dźwięku,
części i akcesoria do urządzeń audio, domowe głośniki audio,
dyktafony, dyktafony cyfrowe, dyski optyczne z nagraniami
audio, elektroakustyczne korektory częstotliwości, elektro-
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niczne procesory sygnałów audio do kompensacji zniekształceń dźwięku w głośnikach, elektroniczne urządzenia audio,
elektryczne i elektroniczne muzyczne urządzenia efektowe,
elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwiękowych, głośniki,
głośniki audio, głośniki bezprzewodowe, głośniki do gramofonów, głośniki [sprzęt audio], głośniki wysokotonowe, głośniki z wbudowanymi wzmacniaczami, igły do adapterów, igły
gramofonowe, interfejsy audio, kompresory audio, korektory
graficzne, korektory graficzne [urządzenia audio], magnetofony kasetowe [audio], magnetofony taśmowe, mikrofony,
miksery dźwięku, miksery [sprzęt audio], monitory radiowe
do odtwarzania dźwięków i sygnałów, nagrywarki dźwięku,
obudowy głośników, obudowy głośników audio, odbiorniki
audio, odbiorniki radiowe, odbiorniki wzmacniające dźwięk,
odtwarzacze audio, odtwarzacze cyfrowe audio, odtwarzacze dźwięku, odtwarzacze kaset, odtwarzacze kaset audio,
odtwarzacze kaset magnetofonowych, odtwarzacze płyt
gramofonowych, odtwarzacze stereo, przenośne radiomagnetofony, radia, radia [odbiorniki radiowe], radia przenośne,
radia samochodowe, radiobudziki, radiomagnetofony, radioodbiorniki, ramiona gramofonowe, słuchawki stereofoniczne,
słuchawki [zakładane na głowę], sprzęt audio, sprzęt do odtwarzania dźwięku, sprzęt konferencyjny audio, sprzęt nagrywający audio, sprzęt stereofoniczny, szafy grające, talerze
obrotowe do gramofonów, talerze obrotowe gramofonów,
taśmy audio, taśmy do czyszczenia głowic magnetofonów,
taśmy do zapisywania dźwięku, taśmy fonograficzne, taśmy
z zarejestrowanym dźwiękiem, tunery częstotliwości radiowej, tunery do odbioru radia, tunery radiowe, tunery stereo,
urządzenia audio hi-fi, urządzenia do odtwarzania dźwięku,
urządzenia do nagrywania audio, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do wzmacniania dźwięku, urządzenia hi-fi, urządzenia stereo, urządzenia wzmacniające stereo,
wkładki gramofonów, wzmacniacze audio, wzmacniacze
dźwięku, wzmacniacze słuchawkowe, wzmacniacze stereo,
zestawy słuchawek z mikrofonem, urządzenia przełączające
audio, urządzenia służące do wzmacniania dźwięku, urządzenia do przetwarzania dźwięków, urządzenia do przetwarzania dźwięku, urządzenia do odtwarzania audio, urządzenia
do efektów audio, urządzenia do cyfryzacji sygnałów audio,
urządzenia czyszczące do głowic audio, tłumiki hałasu audio,
sprzęt stereo do pojazdów, systemy głośnikowe, systemy pa
[do odbioru i przesyłania wzmocnionego dźwięku], ramiona
adapterów, samochodowe urządzenia stereofoniczne, samochodowe zestawy audio, samochodowe zestawy stereo, scalone wzmacniacze audio, słuchawki, słuchawki dokanałowe,
słuchawki douszne, radia do pojazdów, odtwarzacze kasetowe samochodowe, osobiste urządzenia stereofoniczne, płytki
z układami audio, procesory dźwięku, procesory dźwiękowe
wielokanałowe, procesory dźwięku przestrzennego, odbiorniki częstotliwości radiowych, głośniki samochodowe, głośniki
do pojazdów, głośniki do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, adaptery, aparaty do wytwarzania dźwięków.
(210) 484579
(220) 2018 04 09
(731) MATUSZAK PAWEŁ, Poznań
(540) Diora

(531)

Nr ZT27/2018

27.05.01, 27.05.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 16.01.15,
26.11.22
(510), (511) 9 analizatory audio, analogowe modyfikatory dźwięku, aparatura i urządzenia do odtwarzania płyt,
budziki z radiem, cyfrowe odtwarzacze muzyki, cyfrowe
procesory dźwięku, cyfrowe urządzenia do rejestrowania
dźwięku, części i akcesoria do urządzeń audio, domowe
głośniki audio, dyktafony, dyktafony cyfrowe, dyski optyczne z nagraniami audio, elektroakustyczne korektory częstotliwości, elektroniczne procesory sygnałów audio do kompensacji zniekształceń dźwięku w głośnikach, elektroniczne
urządzenia audio, elektryczne i elektroniczne muzyczne
urządzenia efektowe, elektryczne wzmacniacze sygnałów
dźwiękowych, głośniki, głośniki audio, głośniki bezprzewodowe, głośniki do gramofonów, głośniki [sprzęt audio],
głośniki wysokotonowe, głośniki z wbudowanymi wzmacniaczami, igły do adapterów, igły gramofonowe, interfejsy
audio, kompresory audio, korektory graficzne, korektory
graficzne [urządzenia audio], magnetofony kasetowe [audio], magnetofony taśmowe, mikrofony, miksery dźwięku,
miksery [sprzęt audio], monitory radiowe do odtwarzania dźwięków i sygnałów, nagrywarki dźwięku, obudowy
głośników, obudowy głośników audio, odbiorniki audio,
odbiorniki radiowe, odbiorniki wzmacniające dźwięk, odtwarzacze audio, odtwarzacze cyfrowe audio, odtwarzacze dźwięku, odtwarzacze kaset, odtwarzacze kaset audio,
odtwarzacze kaset magnetofonowych, odtwarzacze płyt
gramofonowych, odtwarzacze stereo, przenośne radiomagnetofony, radia, radia [odbiorniki radiowe], radia przenośne, radia samochodowe, radiobudziki, radiomagnetofony, radioodbiorniki, ramiona gramofonowe, słuchawki
stereofoniczne, słuchawki [zakładane na głowę], sprzęt
audio, sprzęt do odtwarzania dźwięku, sprzęt konferencyjny audio, sprzęt nagrywający audio, sprzęt stereofoniczny,
szafy grające, talerze obrotowe do gramofonów, talerze
obrotowe gramofonów, taśmy audio, taśmy do czyszczenia głowic magnetofonów, taśmy do zapisywania dźwięku,
taśmy fonograficzne, taśmy z zarejestrowanym dźwiękiem,
tunery częstotliwości radiowej, tunery do odbioru radia,
tunery radiowe, tunery stereo, urządzenia audio hi-fi, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do nagrywania audio, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia
do wzmacniania dźwięku, urządzenia hi-fi, urządzenia stereo, urządzenia wzmacniające stereo, wkładki gramofonów,
wzmacniacze audio, wzmacniacze dźwięku, wzmacniacze
słuchawkowe, wzmacniacze stereo, zestawy słuchawek
z mikrofonem, urządzenia przełączające audio, urządzenia
służące do wzmacniania dźwięku, urządzenia do przetwarzania dźwięków, urządzenia do przetwarzania dźwięku,
urządzenia do odtwarzania audio, urządzenia do efektów
audio, urządzenia do cyfryzacji sygnałów audio, urządzenia czyszczące do głowic audio, tłumiki hałasu audio,
sprzęt stereo do pojazdów, systemy głośnikowe, systemy
pa [do odbioru i przesyłania wzmocnionego dźwięku], ramiona adapterów, samochodowe urządzenia stereofoniczne, samochodowe zestawy audio, samochodowe zestawy
stereo, scalone wzmacniacze audio, słuchawki, słuchawki
dokanałowe, słuchawki douszne, radia do pojazdów, odtwarzacze kasetowe samochodowe, osobiste urządzenia
stereofoniczne, płytki z układami audio, procesory dźwięku, procesory dźwiękowe wielokanałowe, procesory dźwięku przestrzennego, odbiorniki częstotliwości radiowych,
głośniki samochodowe, głośniki do pojazdów, głośniki
do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, adaptery,
aparaty do wytwarzania dźwięków.

Nr ZT27/2018
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(210)
(731)

484668
(220) 2018 04 11
ATTIS BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ATTIS
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia.

(210) 484750
(220) 2018 04 12
(731) GRZYB OSKAR, Częstochowa
(540) PP Pewny-Prawnik.pl

(210) 484672
(220) 2018 04 11
(731) SANECKI PRZEMYSŁAW D&P, Puchały
(540) DiP

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi marketingowe, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu i sieci telekomunikacyjnych, indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, wynajmowanie nośników
reklamowych i przestrzeni reklamowej dla osób trzecich,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi w zakresie porównywania cen, publikowanie tekstów reklamowych, usługi
pośrednictwa w handlu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, 36 pośrednictwo w handlu nieruchomościami, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach, 38 usługi
w zakresie transmisji, przekazywania i rozpowszechniania
dźwięku, obrazu, tekstów, grafiki, danych i informacji drogą
elektroniczną, kablową, bezprzewodową, satelitarną, przez
sieci komputerowe, sieci internetowe i sieci telekomunikacyjne transmisje strumieniowe audio i wideo, udostępnianie
chat-roomów, udostępnianie elektronicznych tablic ogłoszeniowych i przekazywanie ogłoszeń elektronicznych, usługi
wyszukiwarki internetowej, elektroniczne przechowywanie
danych, umożliwianie dostępu do baz danych, usługi agencji
informacyjnych, usługi serwisu internetowego i portalu internetowego obejmujące usługi polegające na: przesyłaniu
i rozpowszechnianiu informacji, danych i treści tekstowych,
obrazowych i dźwiękowych, udostępnianie komunikatorów
internetowych, udostępnianie forów internetowych online,
usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych,
zapewniania dostępu do portali Internetowych na rzecz
osób trzecich, dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi w zakresie
konferencji internetowych, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem sieci internetowej, 45 usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, pośrednictwo w procedurach prawnych, usługi w zakresie doradztwa prawnego,
dostarczanie informacji prawnych, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie opinii prawnych przez
ekspertów, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące zagadnień prawnych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi w zakresie rejestracji firm.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe materiały elementy budowlane
i konstrukcyjne, drobne wyroby metalowe, metalowe konstrukcje i budynki przenośne.
484708
(220) 2018 04 11
GREENLAND TECHNOLOGIA EM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzcianki
(540) Greenland TECHNOLOGIA EM

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty bakteriologiczne inne niż do użytku
medycznego i weterynaryjnego, biologiczne preparaty inne
niż użytku medycznego i weterynaryjnego, humus, kultury
mikroorganizmów inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, nawozy, 41 edukacja, organizowanie i prowadzenie konferencji, nauczanie, nauczanie korespondencyjne,
organizowanie i prowadzenie seminariów i sympozjów, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych.
484747
(220) 2018 04 12
BEVANDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) SS SASSY SIS

(210)
(731)

(210) 484756
(220) 2018 04 12
(731) BOZKURT METE, Łódź
(540) CA CAZZOTTI

(531) 01.15.15, 05.03.11, 27.05.01
(510), (511) 32 woda aromatyzowana, woda gazowana,
woda mineralna, woda źródlana, woda stołowa, woda (napoje), woda niegazowana, woda pitna, woda mineralna (napoje), woda pitna butelkowana, smakowa woda mineralna,
woda mineralizowana (napoje), gazowana woda mineralna,
woda wzbogacona odżywczo, woda pitna z witaminami,
woda gazowana wzbogacona witaminami (napoje).

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież.
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484760
(220) 2018 04 12
URKOM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) URKOM

(210)
(731)

(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe,
instalacje elektryczne, elektryczne instalacje sterujące, instalacje elektrycznego okablowania, elektryczne instalacje
do kontroli dostępu, elektryczne i elektroniczne instalacje
do wideomonitoringu, kable elektryczne, kable światłowodowe, kamery wideo, komputery, modemy, monitory
(programy komputerowe), monitory(sprzęt komputerowy),
odbiorniki audiowizualne, pamięci komputerowe, pamięci
zewnętrzne USB, projektory, przewody elektryczne, szafy
rozdzielcze (elektryczność), telefony, 37 instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego, układanie kabli, instalacja systemów oświetleniowych, instalacja urządzeń elektrycznych,
instalacja sprzętu audiowizualnego, instalacja urządzeń
oświetleniowych, instalacja systemów komputerowych,
instalacja anten satelitarnych, instalacja sieci komputerowych, instalacja i naprawa sprzętu komputerowego, instalacja kabli do dostępu do Internetu, instalacja, konserwacja
i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, instalacja okablowania do przekazu telekomunikacyjnego, instalacja okablowania w biurach w celu umożliwienia przesyłania danych,
usługi konsultacyjne związane z instalacją, konserwacją
i naprawą sprzętu komputerowego, instalacja, konserwacja
i naprawa sprzętu do sieci komputerowych i technologii
informacyjnej, instalacja i konserwacja sprzętu komputerowego i sieci komputerowych i dostępu do Internetu,
instalacja pasywnej ochrony przeciwpożarowej, instalacja
aktywnej ochrony przeciwpożarowej, instalacja systemów
wyciągowych dymu, instalacja systemów gaszenia pożaru,
instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, instalacja systemów telewizji przemysłowej, instalacja systemów
zarządzania ruchem, instalacja systemów fizycznej kontroli
dostępu, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych,
instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów
elektroenergetycznych, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, instalacja alarmów, instalacja systemów zabezpieczających, instalacja systemów
ewakuacji przeciwpożarowej, instalacja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych, instalacja urządzeń
klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń wentylacyjnych,
instalacja systemów ochrony środowiska, 42 doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacja
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie
technologii telekomunikacyjnej, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym (pomoc techniczna), oprogramowanie komputerowe (projektowanie,
instalacja, aktualizacja), usługi kalibracji związane z oprogramowaniem komputerowym, usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, udzielanie
porad technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym.
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484765
(220) 2018 04 12
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO CSS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jaroszowiec
(540) kokogood...KARMIMY NATURĄ

(210)
(731)

(531) 03.07.03, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 kiełbasy, pasztety, wyroby garmażeryjne
ujęte w tej klasie, wędliny, mięso, porcje mięsa wędzonego,
wszystkie wyżej wymienione na bazie mięsa drobiowego.
484769
(220) 2018 04 12
SZEWCZYK ROMAN ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY AGROMIX, Niepołomice
(540) ZERO PIANY ODPIENIACZ
(210)
(731)

(531) 01.15.11, 26.13.25, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
484772
(220) 2018 04 12
ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) yej
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do mycia i pielęgnacji włosów, szampony, odżywki, lotony, farby do włosów, środki do pielęgnacji i ochrony skóry, kremy, balsamy,
żele, mleczka, emulsje, peelingi, toniki, maseczki, płyny
regeneracyjne, preparaty kosmetyczne do i po opalaniu,
środki do mycia, mydła, żele, preparaty do kąpieli, preparaty
do higieny intymnej, preparaty do golenia, przed i po goleniu, wody toaletowe, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki
do masażu, antyperspiranty, dezodoranty osobiste, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 produkty i półprodukty farmaceutyczne, produkty kosmetyczne
o działaniu leczniczym, lecznicze środki do mycia i pielęgnacji włosów, preparaty antybakteryjne, produkty higieniczne,
środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, środki dezynfekcyjne.
(210)
(731)

484773
(220) 2018 04 12
ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) gdanskin
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do mycia i pielęgnacji włosów, szampony, odżywki, lotony, farby do włosów, środki do pielęgnacji i ochrony skóry, kremy, balsamy,
(210)
(731)
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żele, mleczka, emulsje, peelingi, toniki, maseczki, płyny
regeneracyjne, preparaty kosmetyczne do i po opalaniu,
środki do mycia, mydła, żele, preparaty do kąpieli, preparaty
do higieny intymnej, preparaty do golenia, przed i po goleniu, wody toaletowe, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki
do masażu, antyperspiranty, dezodoranty osobiste, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 produkty i półprodukty farmaceutyczne, produkty kosmetyczne
o działaniu leczniczym, lecznicze środki do mycia i pielęgnacji włosów, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, produkty higieniczne, środki sanitarne stosowane
w lecznictwie i higienie osobistej, środki dezynfekcyjne.
484780
(220) 2018 04 13
SILVER MONKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SILVER MONKEY
(210)
(731)

(531) 03.05.19, 03.05.20, 27.05.01
(510), (511) 9 alkoholomierze, anteny, aplikacje komputerowe do pobrania, baterie elektryczne, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], czytniki książek cyfrowych, diody świecące [LED], elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami
zdalnego sterowania, elektroniczne pióra [ekranopisy], etui
na smartfony, folie ochronne dostosowane do smartfonów,
futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, głośniki, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable światłowodowe,
kamery wideo, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), klawiatury komputerowe, ładowarki do baterii,
mikrofony, myszy [sprzęt do przetwarzania danych], naboje
na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, nadajniki sygnałów elektronicznych, paski do telefonów komórkowych, podkładki pod myszy komputerowe, pokrowce
do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony,
przenośne odtwarzacze multimedialne, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, statywy do aparatów fotograficznych, torby do noszenia komputerów, wagi
analizujące masę ciała, wyzwalacze migawki [fotografia],
zegarki inteligentne, zestawy do korzystania z telefonu bez
użycia rąk, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej,
komputery, tablety, komputery przenośne [laptopy], komputery przenośne [notebooki], rysiki komputerowe, uchwyty
do mocowania przystosowane do komputerów, uchwyty
do mocowania przystosowane do monitorów komputerowych, uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych
bez użycia rąk, uchwyty na tablety przystosowane do użytku
w samochodach, uchwyty na deskę rozdzielczą do urządzeń
nawigacyjnych, uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony
komórkowe, uchwyty do kamer montowanych do kasków,
uchwyty ścienne dla monitorów telewizyjnych, uchwyty
przystosowane do telefonów komórkowych, uchwyty samochodowe do telefonów, uchwyty do aparatów fotograficznych, uchwyty do głośników, huby USB, komputerowe
koncentratory sieciowe, obudowy ochronne do dysków
komputerowych, obudowy przystosowane do komputerów,
baterie do ponownego ładowania, banki energii, podkładki
chłodzące do komputerów przenośnych, 20 podstawki pod
laptopy, fotele, meble komputerowe.
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484788
(220) 2018 04 13
ESTGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) estGen inżynieria tkankowa

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe,
5 suplementy o działaniu kosmetycznym.
(210) 484958
(220) 2018 04 17
(731) JANKOWSKI FILIP TREDOS, Poznań
(540) MOSI
(510), (511) 25 odzież, zwłaszcza odzież damska, w tym
sukienki, spódniczki, spodnie, koszule, bluzki, swetry, trykoty (ubrania), t-shirty, apaszki [chustki], szale, szaliki, bielizna
osobista, biustonosze, body [bielizna], gorsety [bielizna damska], majtki, piżamy, szlafroki, pończochy, rajstopy, skarpetki,
kostiumy kąpielowe, płaszcze kąpielowe, okrycia wierzchnie
[odzież], kurtki, płaszcze, etole [futra], paski [odzież], rękawiczki, odzież męska, w tym zwłaszcza koszule, kamizelki,
garnitury, krawaty, muszki, poszetki, spodnie, swetry, koszule, koszulki, t-shirty, bielizna osobista męska, majtki, piżamy,
szlafroki, skarpetki, okrycia wierzchnie [odzież], kurtki, płaszcze, paski [odzież], rękawiczki, obuwie, zwłaszcza obuwie
damskie i męskie, nakrycia głowy, 35 sprzedaż detaliczna dla
osób trzecich prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub przez Internet, zwłaszcza sprzedaż odzieży, obuwia
i nakryć głowy, pokazy towarów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów
odzieżowych, obuwia i nakryć głowy pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni i sklepach stacjonarnych i internetowych, import odzieży, obuwia i nakryć
głowy.
(210) 484969
(220) 2018 04 17
(731) KULA ANDRZEJ, Częstochowa
(540) Print Cycero

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 materiały drukowane, w szczególności druki
handlowe, naklejki, etykiety, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z drukami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, 40 drukowanie, w szczególności drukowanie
materiałów reklamowych, takich jak ulotki, plakaty, katalogi,
drukowanie cyfrowe, drukowanie offsetowe, drukowanie UV,
introligatorstwo, usługi wykańczania druków [introligatorstwo], wynajem maszyn i urządzeń drukarskich, 42 projektowanie materiałów drukowanych.

24

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

484973
(220) 2018 04 17
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) CHONDRUM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

(210) 484976
(220) 2018 04 17
(731) WOLSZCZAK-KARASIEWICZ ANITA, Warszawa
(540) art in house

(531) 07.03.02, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż dzieł sztuki, 36 wycena dzieł sztuki,
doradztwo w sprawach finansowych.
(210) 484982
(220) 2018 04 17
(731) KULA ANDRZEJ, Częstochowa
(540) Cycero machines

(531) 14.05.02, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
w związku z maszynami drukarskimi i poligraficznymi,
37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn drukarskich
i poligraficznych.
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za pomocą komputera, usługi telefoniczne, usługi łączności
telefonicznej, w tym telefonii komórkowej, łączności poprzez
sieć światłowodów, usługi obsługi telekonferencji, poczty
elektronicznej, połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi telegraficzne,
przesyłania telegramów i telekopii, usługi przydzielania dostępu do baz danych, przydzielania dostępu do światowej
sieci komputerowej, informacji o telekomunikacji, usługi
ogłoszeń elektronicznych, poczty głosowej, usługi łączności
poprzez terminale komputerowe, transmisji programów radiowych, transmisji satelitarnej, usługi związane z ustalaniem
tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi wypożyczania urządzeń telekomunikacyjnych, modemów, telefonów i urządzeń do przesyłania informacji, danych, tekstu,
dźwięku i obrazów, urządzeń do kopiowania, usługi zleceń
przywoławczych za pomocą radia, telefonów i innych środki
łączności elektronicznej, 42 usługi badawcze i techniczne,
mianowicie: usługi architektoniczne, usługi badawczo rozwojowe dla osób trzecich, badania w dziedzinie mechaniki,
badania w dziedzinie fizyki, elektroniczna konwersja danych
lub programów, usługi konwersji danych lub dokumentów,
usługi odzyskiwania danych komputerowych, usługi inżynierii technicznej, kalibrowania i cechowania [pomiarów],
kontrola jakości, usługi opracowywania projektów technicznych, usługi testowania materiałów, usługi związane z projektowaniem graficznym, analizy techniczne i przemysłowe,
analizy systemów komputerowych, doradztwo techniczne
i przemysłowe, doradztwo z zakresie sprzętu komputerowego, usługi projektowania badań na rzecz osób trzecich,
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie opracowywania i projektowania oprogramowania, w szczególności oprogramowania komputerów, usługi programowania komputerów,
w tym instalacji, konserwacji oraz aktualizacji oprogramowania, usługi powielania oprogramowania, usługi projektowania urządzeń telekomunikacyjnych, usługi komputerowe
w zakresie ochrony antywirusowej, usługi wynajmowania
[udostępniania] zasobów serwerów, wypożyczanie komputerów, serwerów [hosting] i oprogramowania komputerowego, usługi dostarczania wyszukiwarek internetowych.

484989
(220) 2018 04 17
TRANSBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TRANSBiT

(210) 485022
(220) 2018 04 18
(731) HORABIK WŁADYSŁAW, Bydgoszcz
(540) BLUSZCZOWARZEKA

(531) 29.01.13, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 9 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, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych,
komputery, programy komputerowe, urządzenia i przyrządy
dla łączności, telekomunikacji i informatyki, aparaty telefoniczne, urządzenia do gaszenia ognia, 38 usługi w zakresie
telekomunikacji, mianowicie: usługi umożliwiające komunikowanie się za pomocą narządów zmysłu, przesyłania informacji, danych, tekstu, dźwięku i obrazów na odległość, w tym

(531) 06.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 marketing imprez i wydarzeń, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, udostępnianie powierzchni reklamowej, umieszczanie reklam, organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie
targów i wystaw, pośrednictwo w zakresie reklamy, promocja [reklama] koncertów, promowanie towarów i usług
osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich
poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów
z programami promocyjnymi, promowanie towarów i usług
osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne,
publikacja reklam, publikowanie materiałów reklamowych,
publikowanie materiałów reklamowych online, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 41 usługi rozrywkowe, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie

(210)
(731)
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koncertów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie imprez sportowych, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie imprez rekreacyjnych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych i artystycznych, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie występów rozrywkowych na żywo, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie festiwali, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie festynów w celach
rozrywkowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie imprez muzycznych.
485041
(220) 2018 04 19
BRC BEST RENT CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) KaDoBikes
(510), (511) 12 rowery, hulajnogi, skutery, 39 wypożyczanie
pojazdów jednośladowych.
(210)
(731)

(210) 485090
(220) 2018 04 19
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA VELVET SKIN
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów
medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy
i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(210) 485195
(731) YONG QI, Zilina, SK
(540) CHIKY 1998

(220) 2018 04 23
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(210) 485206
(220) 2018 04 24
(731) TURCZYNOWICZ JANUSZ ENTERCOM, Siedlce
(540) idt

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej: reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, korespondencyjna, przy pomocy
nośnika elektromagnetycznego, dystrybucja i uaktualnianie
materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 38 przesyłanie
danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputerów,
usługi komunikacji telefonicznej, poczty elektronicznej, usługi agencji prasowych i informacyjnych w zakresie uaktualniania informacji w Internecie, 40 usługi poligraficzne.
485207
(220) 2018 04 24
SLAVICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) ovoc

(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, szampony do włosów, odżywki do włosów i ciała, kremy do ciała, kremy do rąk, żel pod
prysznic, mydło w płynie, balsamy pielęgnacyjne do ciała,
35 sprzedaż: szampony do włosów, odżywki do włosów
i ciała, kremy do ciała, kremy do rąk, żel pod prysznic, mydło
w płynie, balsamy pielęgnacyjne do ciała.
(210) 485227
(220) 2018 04 24
(731) SZCZĘCH ADAM BASSDUD, Czyżowice
(540) ERIGO

(531)

26.03.01, 26.03.05, 26.03.07, 26.03.16, 26.03.17, 26.03.18,
24.09.07, 27.05.01, 27.07.01, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 18 torby szkolne, podróżne torby na ubranie,
plecaki, portfele, torebki, aktówki, zestawy podróżne, walizki, kufry bagażowe, kosmetyczki bez wyposażenia, chlebaki, etui na klucze, torby, etui na karty kredytowe, pojemniki
na wizytówki, randsels (japońskie tornistry szkolne), przywieszki do bagażu, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej,
bagaż, podróżne torby na ubranie, paski do ekwipunku wojskowego, sznurówki skórzane, rzemyki do łyżew, rzemienie,
parasole, nici ze skóry, etykiety skórzane, paski pod brodę
skórzane, zawory, wentyle ze skóry, skórzane pasy na ramię.

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 37 montaż rusztowań, tynkowanie, wynajem
sprzętu budowlanego.
(210) 485231
(220) 2018 04 24
(731) GÓRECKI MIŁOSZ, Warszawa
(540) PROKIT
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, ekstrakty na bazie
kitu pszczelego do celów leczniczych, mleczko pszczele
do celów farmaceutycznych, mleczko pszczele do celów medycznych, suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, pyłek pszczeli stosowany jako suplement diety,
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propolis do celów farmaceutycznych, suplementy diety
zawierające propolis, odżywcze suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
zawierające pyłek kwiatowy, suplementy żywnościowe,
suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, produkty parafarmaceutyczne
do użytku w dermatologii, suplementy diety na bazie kitu
pszczelego, nalewki propolisowe do celów medycznych,
maści na bazie propolisu, maści lecznicze, maści antyseptyczne, maści przeciwzapalne, maści do celów farmaceutycznych, maści o właściwościach leczniczych.
(210) 485235
(220) 2018 04 24
(731) RECZENIEDI JUSTYNA, Milanówek
(540) Baby Opera
(510), (511) 28 zabawki.
485238
(220) 2018 04 24
KW GRUPA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice;
SUMERA ARTUR F.H. CORA, Libertów
(540) SMOK WAWELSKI
(510), (511) 30 produkty cukiernicze, słodycze, produkty
piekarnicze.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

485239
(220) 2018 04 24
KW GRUPA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice;
SUMERA ARTUR F.H. CORA, Libertów
(540) SMOK KRAKOWSKI
(510), (511) 30 produkty cukiernicze, słodycze, produkty
piekarnicze.
(551) wspólne prawo ochronne

(210)
(731)

485259
(220) 2018 04 24
TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) ORGANIC MATT
(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
(210)
(731)
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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,
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.
485353
(220) 2018 04 25
BRC BEST RENT CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) KaDo bikes
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.04, 07.01.24
(510), (511) 12 rowery, hulajnogi, skutery, 39 wypożyczanie
pojazdów jednośladowych.
(210) 485360
(220) 2018 04 25
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Liquid powd-air
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji
rzęs, preparaty do pielęgnacji brwi, preparaty do pielęgnacji paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady
do makijażu, podkłady i pudry kosmetyczne do twarzy, pudry w kamieniu, środki do usuwania makijażu, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry
do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych,
sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów
leczniczych, maski do celów leczniczych, lecznicze podkłady
i pudry kosmetyczne.
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485375
(220) 2018 04 25
PASSIO HUMAN MICROBIOME SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz
(540) meliotyk
(510), (511) 5 preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty
chemiczne do celów medycznych, preparaty enzymatyczne
do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów
weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne, 10 urządzenia
i instrumenty medyczne, pojemniki do aplikowania leków,
aplikatory pigułek, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, 44 pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, usługi medyczne.
(210)
(731)
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kosmetyki samochodowe, maszyny, myjek i instalacji do mycia oraz ich części, preparatów i detergentów do mycia,
konserwacji i pielęgnacji, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 37 czyszczenie pojazdów, dezynfekcja, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, konserwacja pojazdów, mycie, mycie pojazdów, polerowanie pojazdów, pranie na sucho, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, zabezpieczanie przed
korozją, 41 kształcenie praktyczne, pokazy praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń.
(210) 485400
(220) 2018 04 26
(731) OLSZEWSKI PAWEŁ QSENSE, Kiełczówek
(540) Q QSense Exceed your needs

(210) 485376
(220) 2018 04 25
(731) WADECKA DOROTA DELTA SPORT, Sochaczew
(540) BSTONE
(510), (511) 12 opony rowerowe.
(210) 485398
(220) 2018 04 26
(731) AUGUSTYNIOK BRYGIDA, Warszawa
(540) R-shield 4000
(510), (511) 19 beton, bloczki betonowe, płyty betonowe,
budowlane elementy z betonu, 42 badania laboratoryjne
materiałów budowlanych, ekspertyzy inżynieryjne, kontrola
jakości.
(210) 485399
(220) 2018 04 26
(731) TLAŁKA GRZEGORZ, Opole
(540) GT GTLUX Professional Cleaning

(531) 26.01.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 detergenty, inne niż do użytku w procesach
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, kremy do polerowania, oleje czyszczące, papier do polerowania, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej,
powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania,
preparaty do nadawania połysku, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty
do wywabiania plam, preparaty do usuwania rdzy, róż polerski, środki ścierne i polerskie, 35 agencje reklamowe, badania
opinii publicznej, badania rynkowe, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama,
telemarketing, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, w szczególności usługi konsultingowe, w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, w zakresie
prowadzenia myjni samochodowych, usługi marketingowe,
usługi pośrednictwa w handlu następującymi towarami:
elektryczne maszyny i urządzenia do polerowania woskiem,

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 outsourcing [doradztwo biznesowe]: usług
outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej, usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi
outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej, leasing pracowniczy, usługi rejestrowania pracowników, tymczasowe wyznaczenie pracowników, zarządzanie
planami emerytalnymi pracowników, zarządzanie programami świadczeń pracowniczych, rekrutacja pracowników wspomagających prace biurowe, usługi w zakresie rejestrowania
pracowników, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji
pracowników, usługi w zakresie przenoszenia pracowników,
usługi w zakresie relokacji pracowników, usługi w zakresie
pracowników tymczasowych, przydzielanie stanowisk dla
pracowników tymczasowych, znajdowanie posady dla pracowników tymczasowych, przeprowadzanie programów
motywacyjnych dla pracowników, usługi dotyczące rekrutacji
kadry pracowniczej, prowadzenie rejestru pracowników [dla
osób trzecich], usługi w zakresie tymczasowego przydziału
pracowników, dostarczanie informacji w zakresie rekrutacji
pracowników, zarządzanie planami świadczeń socjalnych dla
pracowników, analiza pracy w celu określenia umiejętności
pracownika i innych wymagań względem tego pracownika,
usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników,
dostarczanie informacji w zakresie usług relokacji pracowników, usługi dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, usługi administracyjne w zakresie programów przekazywania udziałów pracownikom, administrowanie działalnością
handlową w zakresie programów akcji pracowniczych, usługi
agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania pracowników biurowych, wsparcie dla pracowników w sprawach z zakresu działalności gospodarczej, usługi w zakresie programu
pomocy dla zwalnianych pracowników [zwolnienia monitorowane], usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, usługi
dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej.
(210) 485403
(220) 2018 04 26
(731) NOWOWIEJSKI GRZEGORZ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) T-proof 450
(510), (511) 19 beton, bloczki betonowe, płyty betonowe,
budowlane elementy z betonu, 42 badania laboratoryjne
materiałów budowlanych, ekspertyzy inżynieryjne, kontrola
jakości.
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485426
(220) 2018 04 27
NOWACKI ZBIGNIEW GDAŃSKIE LODY NATURALNE,
Gniewkowo
(540) GDAŃSKA WYTWÓRNIA Lodów NATURALNYCH
BEZ KONSERWANTÓW

(210)
(731)

(531) 08.01.18, 26.11.03, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety.
485434
(220) 2018 04 27
ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) ADAMED

(210)
(731)

(531) 01.01.02, 01.01.10, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne, preparaty weterynaryjne, środki sanitarne do celów
medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
preparaty i substancje lecznicze, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla zwierząt, materiały opatrunkowe, środki odkażające, środki do zwalczania
szkodników, fungicydy, herbicydy.
485574
(220) 2018 04 30
BILLENNIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PAPERLESS 365
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, czytniki
[sprzęt do przetwarzania danych], programy komputerowe
[oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe
nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, sprzęt
peryferyjny do komputerów, komputery i sprzęt przetwarzający dane, 35 komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób
trzecich, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób
trzecich, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi handlu elektronicznego,
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamo(210)
(731)
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wych i sprzedaży, 38 elektroniczne przesyłanie wiadomości,
przesyłanie informacji cyfrowych, usługi przesyłania danych
komputerowych, przesyłanie skomputeryzowanych dokumentów, elektroniczne przesyłanie plików, elektroniczne
przesyłanie danych, usługi przesyłania danych dostępne
za pomocą hasła, poczta elektroniczna, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie
dostępu do baz danych, udostępnianie komputerowej bazy
danych, transmisja danych przez Internet, przydzielanie dostępu do Internetu, transmisja plików cyfrowych, 42 analizy
systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, tworzenie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
konwersja obrazów z formy fizycznej na formę elektroniczną, konwersja tekstu na format cyfrowy, konwersja danych
elektronicznych, digitalizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów [skanowanie], integracja oprogramowania komputerowego, integracja systemów i sieci komputerowych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, usługi bezpieczeństwa komputerowego w postaci
administrowania certyfikatami cyfrowymi.
485579
(220) 2018 05 01
SZYMAŃSKI GRZEGORZ HOLSTERS HPE-POLSKA,
Kielce
(540) HPE Poland
(510), (511) 6 kajdanki, 9 odzież kuloodporna, kurtki kuloodporne, kamizelki kuloodporne, odzież ochronna wykonana
z materiałów kuloodpornych, urządzenia zabezpieczające
i ochronne, ręczne tarcze ochronne do użytku przez policję,
maski przeciwgazowe, maski do oddychania, maski twarzowe
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
ochronne maski na twarz do kasków ochronnych, kaski zabezpieczające, bielizna kuloodporna, 13 gazy pieprzowe, aerozole do osobistej obrony, amunicja do broni palnej, amunicja do broni ręcznej, amunicja i pociski, amunicja średniego
kalibru, automatyczne karabiny, automatyczne pistolety, automatyczne rewolwery, balistyczne pociski, blokady na spust
broni palnej, broń, broń sportowa, broń z gazem łzawiącym,
celowniki nieoptyczne, celowniki nieteleskopowe, celowniki
do broni palnej, części broni, części składowe broni, części
składowe karabinów, części składowe pistoletów, części składowe rewolwerów, kabury, instalacje broni, głowice bojowe
rakiet obronnych na podczerwień, futerały na pistolety, kolby broni, kolby do pistoletów, kolby karabinu, kolby na proch
do broni palnej, kolby pistoletów, kulki śrutu do pistoletów,
ładownice na naboje, ładowniki do pistoletów, magazynki
na naboje do broni, magazynki do tylnej części broni palnej,
magazynki do broni, łuski do śrutu, naboje, naboje do broni, naboje do strzelb, naboje uzbrojone, naboje zapalające,
naboje zawierające dym, pasy do karabinów, pasy do broni
palnej, pasy dostosowane do amunicji, pasy na amunicję,
pistolety, narzędzia do ładowania broni, obudowy na amunicję, pistolety obezwładniające, pochwy na broń palną,
pochwy na karabin, pociski do broni, pojemniki na amunicję, pojemniki do odpalania broni, śruciny do wiatrówek, śrut
do nabojów do broni palnej, śrut ołowiany, śrut ołowiany dla
myślistwa, śrut ołowiany do broni palnej, śrut stalowy, strzelby sportowe, systemy broni, walizki na karabiny, uzbrojenie,
wiatrówki, urządzenia do zbierania łusek nabojów do automatycznej broni palnej, torby na amunicję, zamki do broni
palnej, materiały pirotechniczne wojskowe, 25 mundury,
bielizna, bielizna termoaktywna, bielizna funkcjonalna, bie(210)
(731)
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lizna dla mężczyzn, obuwie wojskowe, odzież wojskowa
z khaki, 35 sprzedaż on-line, sprzedaż hurtowa i detaliczna:
broni, amunicji, kamizelek i odzieży kuloodpornej, mundurów, akcesoriów wojskowych, odzieży militarnej, odzieży
specjalistycznej,.
485581
(220) 2018 05 01
SZYMAŃSKI GRZEGORZ HOLSTERS HPE-POLSKA,
Kielce
(540) GSZ HPE POLAND hpepoland.eu
COMBAT HIDE WE PRODUCE YOU PROTECT

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.01.23, 24.01.13, 24.01.15, 24.09.02
(510), (511) 6 kajdanki, 9 odzież kuloodporna, kurtki kuloodporne, kamizelki kuloodporne, odzież ochronna wykonana
z materiałów kuloodpornych, urządzenia zabezpieczające
i ochronne, ręczne tarcze ochronne do użytku przez policję,
maski przeciwgazowe, maski do oddychania, maski twarzowe
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
ochronne maski na twarz do kasków ochronnych, kaski zabezpieczające, bielizna kuloodporna, 13 gazy pieprzowe, aerozole do osobistej obrony, amunicja do broni palnej, amunicja do broni ręcznej, amunicja i pociski, amunicja średniego
kalibru, automatyczne karabiny, automatyczne pistolety, automatyczne rewolwery, balistyczne pociski, blokady na spust
broni palnej, broń, broń sportowa, broń z gazem łzawiącym,
celowniki nieoptyczne, celowniki nieteleskopowe, celowniki
do broni palnej, części broni, części składowe broni, części
składowe karabinów, części składowe pistoletów, części składowe rewolwerów, kabury, instalacje broni, głowice bojowe
rakiet obronnych na podczerwień, futerały na pistolety, kolby broni, kolby do pistoletów, kolby karabinu, kolby na proch
do broni palnej, kolby pistoletów, kulki śrutu do pistoletów,
ładownice na naboje, ładowniki do pistoletów, magazynki
na naboje do broni, magazynki do tylnej części broni palnej,
magazynki do broni, łuski do śrutu, naboje, naboje do broni, naboje do strzelb, naboje uzbrojone, naboje zapalające,
naboje zawierające dym, pasy do karabinów, pasy do broni
palnej, pasy dostosowane do amunicji, pasy na amunicję,
pistolety, narzędzia do ładowania broni, obudowy na amunicję, pistolety obezwładniające, pochwy na broń palną,
pochwy na karabin, pociski do broni, pojemniki na amunicję, pojemniki do odpalania broni, śruciny do wiatrówek, śrut
do nabojów do broni palnej, śrut ołowiany, śrut ołowiany dla
myślistwa, śrut ołowiany do broni palnej, śrut stalowy, strzelby sportowe, systemy broni, walizki na karabiny, uzbrojenie,
wiatrówki, urządzenia do zbierania łusek nabojów do automatycznej broni palnej, torby na amunicję, zamki do broni
palnej, materiały pirotechniczne wojskowe, 25 mundury,
bielizna, bielizna termoaktywna, bielizna funkcjonalna, bielizna dla mężczyzn, obuwie wojskowe, odzież wojskowa
z khaki, 35 sprzedaż on-line, sprzedaż hurtowa i detaliczna:
broni, amunicji, kamizelek i odzieży kuloodpornej, mundurów, akcesoriów wojskowych, odzieży militarnej, odzieży
specjalistycznej,.
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485612
(220) 2018 05 04
LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno
(540) W-BLOCK
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, drobne wyroby żelazne, rury i kształtki metalowe, kolanka i złączki rur metalowe, zawory metalowe, zawory wodociągowe metalowe,
odlewy żeliwne, żeliwo surowe lub półprzerobione, przewody metalowe centralnego ogrzewania, przewody metalowe
ciśnieniowe, przewody metalowe do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, zbiorniki i pojemniki metalowe, spusty
i zasuwy metalowe, 7 pompy do instalacji grzewczych, pompy na sprężone powietrze, pompy próżniowe, pompy jako
części maszyn; pompy ogrodowe, pompy domowe, pompy
przemysłowe, pompy obiegowe i cyrkulacyjne, pompy monoblokowe, pompy wirowe poziome jedno i wielostopniowe, pompy wirowe pionowe jedno i wielostopniowe, pompy
wirowe dwustrumieniowe, pompy wałowe, pompy wyporowe, pompy zatapialne, pompy przeponowe, pompy śmigłowe, pompy głębinowe, pompy samozasysające, pompy
do hydrotransportu, agregaty pompowe, części, podzespoły
i zespoły pomp, stacje hydrauliczne, zestawy hydroforowe,
przepompownie ścieków i wody, 11 instalacje grzewcze, gazowe, sanitarne, wodociągowe, kotły stojące, kotły wiszące,
podgrzewacze wody użytkowej, palniki i ich osprzęt, pompy cieplne, naczynia przeponowe, zasobniki ciepłej wody,
wymienniki ciepła, węzły cieplne, armatura zabezpieczająca
i regulacyjna do instalacji wodnej i gazowej, zbiorniki olejowe, wyposażenie linii olejowych, armatura wodociągowa,
przepompownie ścieków i wody, odwodnienia, filtroodmulniki magnetyczne, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, naczynia ciśnieniowe z automatycznym
utrzymywaniem i regulacją ciśnienia, urządzenia do produkcji ciepłej wody użytkowej, przepustnice,.
(210)
(731)

(210) 485631
(220) 2018 05 07
(731) Coolcandy GmbH, Uelzen, DE
(540) BÄCKER BECKER 1867 B UELZEN

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.04, 27.07.25, 02.01.11
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne do produkcji popcornu,
przekąsek, chipsów i snacków, przetworzone orzechy, ziarna
i nasiona, przekąski z orzechów, ziaren i nasion, suszone, solone, przyprawione, prażone orzechy, ziarna i nasiona, prażone
migdały, preparowane, przetworzone i kandyzowane migdały, preparowane, przetworzone i kandyzowane orzechy,
ziarna i nasiona, 30 popcorn, przekąski zbożowe, 35 usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej,
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) oraz poprzez
ofertę bezpośrednią: nabiału, mleka, produktów mlecznych,
produktów mlecznych do produkcji lodów, bitej śmietany,
olejów i tłuszczów jadalnych, olejów i tłuszczów jadalnych
do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snacków, przetworzonych orzechów, ziaren i nasion, przekąsek z orzechów, ziaren i nasion, suszonych, solonych, przyprawionych,
prażonych orzechów, ziaren i nasion, prażonych migdałów,
preparowanych, przetworzonych i kandyzowanych mig-
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dałów, preparowanych, przetworzonych i kandyzowanych
orzechów, ziaren i nasion, owoców suszonych i kandyzowanych, mrożonych owoców, lukrowanych owoców, chrupek owocowych, owocowych chipsów, skórek owocowych,
chrupek ziemniaczanych, chipsów odtłuszczonych, chipsów
ziemniaczanych, napojów z produktów mlecznych, słodyczy,
słodyczy do ssania, słodyczy ozdobnych na choinkę, bożonarodzeniowych, wielkanocnych, walentynkowych i innych
okazjonalnych wyrobów cukierniczych, pierników, ciastek,
ciast, biszkoptów, brioszków, chałw, chipsów zbożowych,
gofrów, herbatników, krakersów, sucharów, wafli, cukierków,
cukierków miętowych, karmelków, pastylek, pomadek, pralinek, czekolady, wyrobów czekoladowych, czekoladek twardych i nadziewanych, pralinek, lizaków, lodów, marcepana,
soków do lodów i deserów, musów czekoladowych i deserowych, napojów czekoladowych z mlekiem, napojów kakaowych z mlekiem, napojów kawowych z mlekiem, napojów
na bazie czekolady, herbaty, kakao, kawy: popcornu, przekąsek zbożowych, wyrobów czekoladowych i cukierniczych
na bazie prażonych, preparowanych, przetworzonych, kandyzowanych nasion, ziaren, migdałów, orzechów, orzechów
laskowych, włoskich, arachidowych, kokosowych, rodzynek,
owoców kandyzowanych i suszonych, orzechów, migdałów,
ziaren i nasion w polewie, dekoracji cukierniczych do ciast,
galaretek owocowych, żelek, kuwertury, barwników spożywczych, posypek cukrowych, posypek czekoladowych,
lodów, mrożonych jogurtów, sorbetów, mrożonych deserów
na bazie kawy lub soków owocowych, napojów mrożonych
na bazie kakao, czekolady, kawy, napojów mrożonych na bazie owoców, napojów mrożonych gazowanych, waty cukrowej, zarządzanie sklepami, detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, promocja, marketing, reklama, reklama internetowa,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, dystrybucja
materiałów reklamowych, organizowanie targów, imprez,
wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych.
485638
(220) 2018 05 07
WM-SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Escola Varsovia
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe.
(210)
(731)

485665
(220) 2018 05 07
WM-SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ESCOLA VARSOVIA 2012

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.01.08
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe.
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485671
(220) 2018 05 07
CHEM POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ZDROWIE i NATURA

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.01.05, 26.01.01
(510), (511) 3 balsamy inne niż do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów innych niż lecznicze, kosmetyki, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, ekstrakty z kwiatów
[perfumy], maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne,
mydła lecznicze, mydła, olejki do celów kosmetycznych,
preparaty kąpielowe do celów higienicznych, szampony,
5 apteczki przenośne wyposażone, balsamy do celów leczniczych, błonnik pokarmowy, borowina lecznicza, borowina do kąpieli, herbata lecznicza,herbaty ziołowe do celów
medycznych, eliksiry (preparaty farmaceutyczne), lecznicze
oleje, lecznicze zioła, leki dla ludzi, leki pomocnicze [wspierające], mineralne suplementy diety, nalewki do celów leczniczych, oleje lecznicze,suplementy diety zawierające pyłek
pszczeli, suplementy diety zawierające propolis, zioła lecznicze, 29 alginiany do celów spożywczych, anchois, masło
arachidowe, sos z borówek i żurawin (kompot), bulion, koncentraty na bulion, preparaty do produkcji bulionu, cebula
konserwowana jako warzywa, bakalie, chipsy ziemniaczane,
chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, chipsy owocowe,
masło czekoladowe, daktyle, dżemy, fasolka konserwowa,
figi, filety rybne, galaretki jadalne, gniazda ptaków jadalnych,
groszek konserwowy, grzyby konserwowane, homary nieżywe, hummus (pasta z ciecierzycy, odmiany żółtego grochu),
przecier jabłkowy, jaja, jaja ślimacze jadalne, jaja w proszku,
białko jajek, żółtko jajek, zupy jarzynowe jako przetwory,
jogurt, masło kakaowe, owoce kandyzowane, kapusta kwaszona, kawior, kefir, klej rybi do środków spożywczych, masło kokosowe, wiórki kokosowe, tłuszcz kokosowy, kompot,
koncentrat pomidorowy, koncentraty jako buliony, koncentraty jako rosoły, konserwy rybne, konserwy z owocami,
konserwy z warzywami, korniszony, korniszony z jarzynami w occie, krewetki nieżywe, kumys jako napój mleczny,
langusty nieżywe, raki nieżywe, owoce lukrowane, owoce
smażone, owoce smażone w cukrze, owoce w cukrze, łosoś
nieżywy, łój spożywczy, małże jadalne nieżywe, margaryna,
marmolada, masło, krem na bazie masła, miąższ z owoców,
migdały spreparowane, napoje mleczne lub z przewagą
mleka, mleczne produkty, mleko, mrożone owoce, suszone
owoce, oleje roślinne jadalne, olej z oliwek jadalnych, oliwki
konserwowane, orzechy spreparowane, orzeszki arachidowe
preparowane, orzechy kokosowe suszone, skórki owoców
cytrusowych, ostrygi nieżywe, konserwowane owoce, owoce konserwowane w alkoholu, owoce puszkowane, sałatki
owocowe, skórki owocowe, pektyna do celów spożywczych,
pikle, placki ziemniaczane, poczwarki jedwabnika jadalne, podpuszczka, przecier pomidorowy, sok pomidorowy
do gotowania, pyłki kwiatowe jako żywność, rodzynki, rosół,
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koncentraty na rosół, rośliny strączkowe, 30 anyż, preparaty
aromatyczne do żywności, aromaty do ciast inne niż oleje
esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, słodycze, pieczywo, ciasta, ciasteczka, preparaty usztywniające
do bitej śmietany, słodycze ozdobne na choinki, przyprawy,
cukier, napoje na bazie czekolady, drożdże, zaczyn, enzymy
do ciast, galaretki owocowe jako słodycze, galaretki spożywcze, glukoza do celów spożywczych, gluten do celów spożywczych, gofry, guma do żucia nie do celów medycznych,
herbata, napoje na bazie herbaty, mąka, jęczmień gnieciony,
jęczmień łuskany, jogurt mrożony jako lody spożywcze, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, kanapki, kapary,
kasze spożywcze, kawa, aromaty kawowe, napoje na bazie
kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa niepalona, kawa nienaturalna, keczup, kit pszczeli spożywczy, kleik
spożywczy na bazie mleka, sól do konserwowania żywności,
sól kuchenna, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona, płatki kukurydziane, kurkuma do żywności,
kuskus, lody, środki wiążące do lodów spożywczych, lody
spożywcze w proszku, lód do napojów chłodzących, lód
naturalny lub sztuczny, majonezy, makarony, marcepan, produkty z mąki mielonej, melasa, sosy do mięs, mięta do wyrobów cukierniczych, migdały (pasta), miód, woda morska
do gotowania, muesli, musztarda, naleśniki, napary inne niż
do celów leczniczych, napoje kawowe, kakaowe i czekoladowe z mlekiem, ocet, wyroby cukiernicze na bazie orzechów
arachidowych, produkty spożywcze na bazie owsa, owies
gnieciony i łuskany, płatki owsiane, kukurydziane zbożowe,
jadalne ozdoby do ciast, pasta migdałowca, pierożki ravioli,
ocet piwny, pizze, placki, sosy z pomidorów, ciasto w proszku, puddingi, mączka z roślin strączkowych, ryż, sago, sosy
do sałatek, sól selerowa, skrobia do celów spożywczych, słodycze do dekoracji choinek, słodziki, ekstrakt słodu do celów
spożywczych, sos sojowy, mąka sojowa, sosy do polewania
deserów, suchary, sushi, syrop cukrowy, bakalie w czekoladzie, 31 pestki dyni, pestki słonecznika, mak, orzechy, sezam,
bagassa z trzciny cukrowej, bulwy, buraki, cebula świeża, cebulki kwiatowe, chleb świętojański, chmiel, trzcina cukrowa,
korzenie cykorii, cykoria jako sałata, owoce cytrusowe, darń
naturalna, dodatki do pasz nie do celów leczniczych, dynie,
groch świeży, grzybnia pieczarkowa, grzyby świeże, homary
żywe, ikra rybia, jagody (owoce), jagody jałowca, jęczmień,
surowe ziarno kakaowe, kasztany jadalne świeże, makuchy,
mączka z orzechów, świeże owoce, jarzyny i warzywa, kopra, korzenie jadalne, kukurydza, langusty żywe, małże żywe,
mięczaki żywe, migdały jako owoce, napoje dla zwierząt domowych, nasiona jako ziarna, ogórki, oliwki świeże, mączka,
makuchy i łupiny z orzechów, ostrygi żywe, otręby zbożowe,
owies, palmy, liście palmowe, pieprz ziołowy, pokrzywy, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, produkty uboczne w procesie obróbki ziaren zbóż jako pasze dla zwierząt,
pszenica, otręby z pszenicy, pokarm dla ptaków, raki żywe,
rośliny, rośliny strączkowe świeże, rośliny suszone do dekoracji, ryby żywe, ryż nieprzetworzony, sadzonki, siano, skorupiaki żywe, soczewica świeża, ślimaki morskie żywe, trufle
świeże, winorośle, wodorosty spożywcze dla ludzi i zwierząt,
wysłodziny, wytłoki z owoców, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarno do żywienia zwierząt,ziarna jako nasiona,
ziarna jako zboże.
(210) 485682
(220) 2018 05 07
(731) KACZMAREK PAWEŁ, Suchy Las
(540) SAFE4SPORT.PL
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 torby sportowe, plecaki, 28 akcesoria do pływania, w szczególności deski, boje, kapoki, płetwy, koła
i pasy, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna przyrządów, sprzętu
i akcesoriów do pływania, etui, toreb i plecaków sportowych
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz
sieci Internet.
(210) 485684
(220) 2018 05 07
(731) KASIAN OLENA, Zawada
(540) Centrum Rozrywki Guliwer

(531) 18.05.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
485690
(220) 2018 05 07
IMMOCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) O’SHOPPING
(210)
(731)

(531) 01.01.02, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 drukowane publikacje, czasopisma, periodyki, katalogi, broszury, ulotki, artykuły papiernicze, papier, tektura, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, kalendarze, informatory papierowe, prospekty, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, aktówki z papieru lub tworzyw
sztucznych, teczki, akwarele, albumy, materiały piśmienne,
drukowane kokardy papierowe, materiały szkoleniowe i Instruktażowe, afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu,
bilety, bloki do pisania, chorągiewki papierowe, emblematy,
pieczęcie papierowe, kalkomanie, etykiety nie z materiału
tekstylnego, flamastry, fotografie, gazety, koperty, kartki
z życzeniami, karty pocztowe, materiały drukowane, torby
na śmieci, skoroszyty, notatniki, notesy podręczne, ołówki,
ołówki automatyczne, pióra jako artykuły biurowe, pióra
wieczne, piórniki, przybory do pisania, piśmienne przybory
szkolne, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, temperówki do ołówków elektryczne lub nieelektryczne, torebki do pakowania, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
kosmetyków, chemii, produktów farmaceutycznych, weterynaryjnych, sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
artykułów oświetleniowych, artykułów gospodarstwa domowego, komputerów i artykułów związanych z komputerami, wyrobów jubilerskich, zegarmistrzowskich, instrumentów muzycznych, publikacji, prasy, artykułów papierniczych,
wyrobów skórzanych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów skórzanych, mebli, artykułów dekoracyjnych, gier i zabawek, artykułów spożywczych i przemysłowych, napojów,
alkoholi, wyrobów tytoniowych: w centrum handlowym,
hipermarkecie, supermarkecie, hurtowni, sklepie, za pośrednictwem strony internetowej, za pośrednictwem usługi
elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów,
wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając
środków telekomunikacji, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi
w zakresie prowadzenia centrum handlowego, zarządzanie
w działalności handlowej, obsługa administracyjna firm
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na zlecenie, marketing, zarządzanie w zakresie zamówień
w handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
administrowanie działalności handlowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, outsourcing, fakturowanie,
księgowość, usługi w zakresie reklamy, organizowanie imprez o charakterze reklamowym, dystrybucja materiałów
reklamowych i promocyjnych, a w szczególności gazetek
i ulotek reklamowych, rozpowszechnianie próbek towarów,
reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem środków elektronicznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy korespondencyjne, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, reklamy
prasowe, usługi reklamy za pomocy plakatów reklamowych,
telemarketing, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich,
wynajem manekinów do celów reklamowych i promowania
sprzedaży, organizacja wystaw w celach handlowych lub
promocyjnych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie pozyskiwania i systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami,
sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie danych w bazach komputerowych, zarządzanie i administracja danymi w zbiorach informatycznych, przeprowadzanie sondaży i ankiet, zbieranie opinii, badania rynku, badania marketingowe, badania opinii publicznej, pośrednictwo w uzyskiwaniu zaproszeń na imprezy biznesowe oraz
imprezy o charakterze reklamowym, agencje informacji
handlowej, biura pośrednictwa pracy, wynajmowanie maszyn i urządzeń biurowych, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, prenumerata gazet dla osób trzecich, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi modeli i modelek
do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych i handlowych, pokazy
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie organizacji imprez o charakterze handlowym,
promocyjnym oraz reklamowym, 36 inwestycje kapitałowe,
wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie pawilonów
oraz powierzchni handlowych, wynajmowanie powierzchni
na cele komercyjne w centrach handlowych, wynajmowanie powierzchni biurowej, dzierżawa i najem majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, zarządzanie terenami centrów handlowych, doradztwo finansowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, wymiana pieniędzy, wymiana walut, kredytowanie, administrowanie majątkiem
nieruchomym, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, ściąganie czynszów, informacja o powyższych
usługach, 39 organizowanie podróży, transport pasażerski,
rezerwacja podróży, organizowanie wycieczek, rezerwacja
transportu, rezerwacja miejsc w środkach transportu, w tym
pośrednictwo i rezerwacja usług w zakresie komunikacji
i podróży, czarterowanie, przewóz ludzi i towaru pojazdami
mechanicznymi, koleją, statkami i samolotami, usługi bagażowe, przenoszenie i przewóz bagaży, usługi przeprowadzek, transport pieniędzy i rzeczy wartościowych, wynajmowanie środków transportu podróżnym, informacja
o transporcie, pośrednictwo transportowe, pakowanie towarów, pakowanie prezentów, składowanie towarów, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, transport mebli,
dostarczanie towarów, dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie lub za pośrednictwem innych środków
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komunikacji na odległość, logistyka transportu, dystrybucja
gazet, dystrybucja wody, wynajmowanie garaży i miejsc postojowych, prowadzenie parkingu, usługi dostarczania korespondencji, dostarczanie przesyłek, usługi logistyczne,
transport, magazynowanie, wynajmowanie magazynów,
usługi magazynowania towarów, usługi kurierskie w zakresie korespondencji lub towarów, spedycja, wynajmowanie
magazynów i powierzchni magazynowej, wypożyczanie
kontenerów magazynowych, wypożyczanie samochodów,
wypożyczanie rowerów, 40 wywoływanie filmów fotograficznych, obróbka taśm filmowych, wykonywanie odbitek
i reprodukcji fotograficznych, dorabianie kluczy, usługi
punktów ksero, usługi drukowania, laminowanie, introligatorstwo, fotochemigrafia jako obróbka metalu, usługi krawieckie, przeróbki i poprawki odzieży, oprawianie dzieł sztuki, mrożenie żywności, wędzenie żywności, konserwowanie
napojów i żywności, 41 organizowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych, nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, organizowanie imprez
rozrywkowych, kulturalnych, muzycznych, sportowych i tanecznych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie
aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, fotoreportaże, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, salony gier,
organizacja imprez sportowych, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
informacja o wypoczynku, usługi organizacji imprez karaoke, usługi publikowania książek, wypożyczanie książek, obsługa sal kinowych, pośrednictwo w uzyskiwaniu zaproszeń
na okolicznościowe imprezy rozrywkowe, sportowe i kulturalne, organizowanie i prowadzenia warsztatów oraz szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów, konferencji,
kongresów, zjazdów, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym lub rozrywkowym, organizowanie przyjęć,
organizowanie spektakli, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów piękności,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
usługi parków rozrywki, prowadzenie zajęć fitness, usługi
klubów fitness, usługi klubów zdrowia, publikowanie i wypożyczanie książek, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, rezerwacja miejsc na spektakle, kina, 43 usługi
gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, snack bary, stołówki,
bufety, kafeterie, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowywanie żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, szkolenia, konferencje i pokazy, wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń wypożyczanie urządzeń
oświetleniowych innych niż do dekoracji teatralnych lub
studiów filmowych, usługi opieki nad dziećmi świadczone
w obiektach handlowych, 44 salony fryzjerskie, salony piękności, salony kosmetyczne, usługi w zakresie odnowy biologicznej, usługi solarium, fizjoterapia, fizykoterapia, masaż,
manicure, aromaterapia, ogrodnictwo, układanie kompozycji kwiatowych, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka
zdrowotna, usługi salonów optycznych, chirurgia plastyczna, pomoc medyczna, transport chorych, pomoc weterynaryjna, porady w zakresie farmakologii, sporządzanie receptur w aptekach, usługi doradcze świadczone przez apteki,
usługi doradcze w dziedzinie zdrowia i urody, ośrodki zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medycyny alternatywnej, usługi wizażystów.
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(210) 485704
(220) 2018 05 08
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Pod powierzchnią
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator
obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu
audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe
i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania
i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci
plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne,
monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym,
35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji,
kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania
prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów
i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii
publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków,
pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów,
audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku,
gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych,
urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału
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naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw
do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji
satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych
i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych,
kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy,
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy,
etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi,
galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana,
galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce,
maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery,
otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe,
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki,
plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki
pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale,
szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki,
t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki
żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie
informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego,
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych
dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru:
usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem
informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez
bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu
programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów,
usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz
danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal
telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu
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do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów
w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie
dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej
jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 usługi
rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk
telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji
o rozrywce, edukacji programach radiowych i telewizyjnych,
imprezach sportowych, usług automatycznego zapisywania
programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez
odbiorcę, usług dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron
www przez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych,
dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie
elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej
i filmowej zawarte w tej klasie, 42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie
komunikacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie
usług medialnych - prace badawczo - wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie i przekazywanie
prognoz pogody, usługi udostępniania czasu dostępu
do sieci Internet - kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów
i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów internetowych.
(210) 485705
(220) 2018 05 08
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Pułapka
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
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blowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym
dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji,
zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania
programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja
dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR
umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty
rejestrator obrazu), programy komputerowe, programy
komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej,
anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania,
zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu
wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, aparaty
telefoniczne, monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym,
cyfrowym, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji
i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji
pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy,
udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej,
podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu
i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu
i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu
i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej
i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników
telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów
aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania
programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia,
wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia
sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym
logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki
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kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy,
etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki,
wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa
damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa,
kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały
biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy,
odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych,
ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze
do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki,
podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz,
pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki
do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki,
teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie
informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego,
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów
i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania
przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu
wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi
przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru
spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji
i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki
i konkursów, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron
www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez
interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie,
dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych
i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń
do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu
do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie do-
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stępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali
internetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych,
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży,
programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie
on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych,
usług automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi
dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych,
usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie
książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie
książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, 42 opracowywanie i wdrażanie
programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie
usług medialnych - prace badawczo - wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii
w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu
do serwerów internetowych.
485714
(220) 2018 05 08
RUCKZUCK.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwonowice
(540) Royal Floor

(210)
(731)

(531) 24.09.02, 24.09.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowy osprzęt montażowy do podłóg,
zaczepy metalowe do listew przypodłogowych, 19 drewno
klejone, drewno okleinowane, kształtowniki drewniane wykończeniowe, panele podłogowe, parkiet, deski podłogowe,
niemetalowe podłogowe elementy wykończeniowe, niemetalowe listwy przypodłogowe.
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485715
(220) 2018 05 08
RUCKZUCK.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwonowice
(540) Royal Floor
(210)
(731)

(531) 24.09.02, 24.09.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowy osprzęt montażowy do podłóg,
zaczepy metalowe do listew przypodłogowych, 19 drewno
klejone, drewno okleinowane, kształtowniki drewniane wykończeniowe, panele podłogowe, parkiet, deski podłogowe,
niemetalowe podłogowe elementy wykończeniowe, niemetalowe listwy przypodłogowe.
485719
(220) 2018 05 08
RUCKZUCK.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwonowice
(540) RUCK LUCK.pl PODŁOGI I DRZWI
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowy osprzęt montażowy do podłóg,
zaczepy metalowe do listew przypodłogowych, 19 drewno klejone, drewno okleinowane, kształtowniki drewniane
wykończeniowe, panele podłogowe, parkiet, deski podłogowe, niemetalowe podłogowe elementy wykończeniowe,
niemetalowe listwy przypodłogowe, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej, prowadzone on-line i przez punkty
stacjonarne w zakresie następujących towarów: metalowy
osprzęt montażowy do podłóg, metalowy osprzęt montażowy do drzwi, zaczepy metalowe do listew przypodłogowych, drzwi metalowe, futryny metalowe do drzwi, drewno
budowlane, drewno obrobione, drewno użytkowe, drewno
konstrukcyjne, drewno klejone, drewno okleinowane, kształtowniki drewniane wykończeniowe, niemetalowy osprzęt
do drzwi, korek sprasowany, okładziny drewniane, forniry,
drzwi niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, drzwi
składane niemetalowe, płytki podłogowe niemetalowe, panele podłogowe, parkiet, deski podłogowe, sklejka, sufity
niemetalowe, ścienne okładziny niemetalowe, futryny niemetalowe do drzwi, meble kuchenne, meble okolicznościowe, meble do zabudowy, meble łazienkowe, armatura sanitarna, ceramika sanitarna, płytki ceramiczne, wanny stalowe
i akrylowe, brodziki, kabiny kąpielowe, akcesoria łazienkowe,
oświetlenie dekoracyjne, osprzęt instalacyjny elektryczny,
osprzęt instalacyjny wodno-kanalizacyjny, farby, tynki dekoracyjne, tapety, sprzęt RTV, sprzęt AGD, 37 usługi montażu:
mebli, wyposażenia sanitarnego, sprzętu AGD, dodatkowego osprzętu i wyposażenia wnętrz, 42 usługi: projektowania wnętrz, projektowania dekoracji wnętrz, projektowania
urbanistycznego.
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485722
(220) 2018 05 08
RUCKZUCK.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwonowice
(540) RuckZuck podłogi i drzwi
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej,
prowadzone on-Iine i przez punkty stacjonarne w zakresie
następujących towarów: metalowy osprzęt montażowy
do podłóg, metalowy osprzęt montażowy do drzwi, zaczepy metalowe do listew przypodłogowych, drzwi metalowe,
futryny metalowe do drzwi, drewno budowlane, drewno
obrobione, drewno użytkowe, drewno konstrukcyjne, drewno klejone, drewno okleinowane, kształtowniki drewniane
wykończeniowe, niemetalowy osprzęt do drzwi, korek sprasowany, okładziny drewniane, forniry, drzwi niemetalowe,
płyty drzwiowe niemetalowe, drzwi składane niemetalowe,
płytki podłogowe niemetalowe, panele podłogowe, parkiet,
deski podłogowe, sklejka, sufity niemetalowe, ścienne okładziny niemetalowe, futryny niemetalowe do drzwi, meble
kuchenne, meble okolicznościowe, meble do zabudowy,
meble łazienkowe, armatura sanitarna, ceramika sanitarna,
płytki ceramiczne, wanny stalowe i akrylowe, brodziki, kabiny kąpielowe, akcesoria łazienkowe, oświetlenie dekoracyjne, osprzęt instalacyjny elektryczny, osprzęt instalacyjny
wodno-kanalizacyjny, farby, tynki dekoracyjne, tapety, sprzęt
RTV, sprzęt AGD, 37 usługi montażu: mebli, wyposażenia sanitarnego, sprzętu AGD, dodatkowego osprzętu i wyposażenia wnętrz, 42 usługi: projektowania wnętrz, projektowania
dekoracji wnętrz, projektowania urbanistycznego.
485725
(220) 2018 05 08
KULTURAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) GDAŃSKIE TARGI KSIĄŻKI

(210)
(731)

(531) 20.07.01, 27.05.01
(510), (511) 35 dekoracja wystaw sklepowych, impresariat
w działalności artystycznej, poszukiwania w zakresie patronatu, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi pośrednictwa
w handlu, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
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485736
(220) 2018 05 08
WHISBEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Rodzicielstwo…to skomplikowane. Make it E-zzy
(510), (511) 24 bielizna pościelowa dla niemowląt, baldachimy nad łóżeczka dziecięce, chusteczki tekstylne, koce
do łóżeczek dziecięcych, kocyki dziecięce, kołdry, kocyki
dla niemowląt [rożki], narzuty do łóżeczek dziecięcych, narzuty, obrusy, prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, płótno do przewijania niemowląt, poszewki na kołdry, ręczniki,
tiul, ręczniki dla dzieci, 28 balony, deski do pływania, deski
surfingowe, domki dla lalek, elektroniczne gry edukacyjne
dla dzieci, elektroniczne gry planszowe, figurki do zabawy,
gry, huśtawki, lalki, latawce, maski kostiumowe, maskotki,
materace nadmuchiwane do użytku rekreacyjnego, meble
zabawkowe, misie pluszowe, misie wypchane, modele [zabawki], mówiące lalki, nadmuchiwane akcesoria unoszące
się na wodzie, nadmuchiwane baseny kąpielowe [artykuły
do zabawy], pacynki, piłki do gry, piłki do ćwiczeń, przytulanki w postaci zwierząt, psy zabawkowe, ptaki zabawkowe,
repliki zwierząt jako zabawki, roboty zabawkowe, rośliny
zabawkowe, rowery zabawkowe, skakanki, szachy, zabawki,
zabawki pluszowe, zabawki w kształcie zwierząt, zabawki
wypchane, zabawki z metalu, zabawki z tkanin, zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, 35 reklama i marketing, badania rynku i badania marketingowe, badania konsumenckie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
[punkty informacji konsumenckiej], informacja handlowa
wspomagana komputerowo, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, wynajem przestrzeni reklamowej w internecie, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa
następujących towarów: balony, domki dla lalek, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, elektroniczne gry planszowe,
figurki do zabawy, gry, huśtawki, lalki, maski kostiumowe,
maskotki, materace nadmuchiwane do użytku rekreacyjnego, meble zabawkowe, misie pluszowe, misie wypchane,
modele [zabawki], mówiące lalki, nadmuchiwane akcesoria
unoszące się na wodzie, nadmuchiwane baseny kąpielowe
[artykuły do zabawy], pacynki, piłki do gry, piłki do ćwiczeń,
przytulanki w postaci zwierząt, psy zabawkowe, ptaki zabawkowe, repliki zwierząt jako zabawki, roboty zabawkowe,
rośliny zabawkowe, rowery zabawkowe, skakanki, zabawki,
zabawki pluszowe, zabawki w kształcie zwierząt, zabawki
wypchane, zabawki z metalu, zabawki z tkanin, zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, alby, bandany, bielizna dla
niemowląt, bielizna nocna, bielizna osobista, bluzki, chusty
[odzież], czapki dziane, czapki bez daszków, czapki bejsbolówki, czapki i czapeczki sportowe, czapki wełniane, czapki
z daszkiem, dresy, dżinsy, fartuchy, kaftany, koszule, koszulki
bez rękawów, koszulki z nadrukami, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, kurtki, krynoliny, legginsy, majtki, majtki dla niemowląt, majtki dziecięce
[odzież], narzutki [odzież], obuwie dla dzieci, obuwie dla niemowląt, odzież dla dzieci, odzież sportowa, ogrodniczki, peleryny [narzutki], piżamy, rękawiczki, skarpetki, śliniaki niepapierowe, śliniaki z materiałów tekstylnych, śpioszki, pajacyki,
spodenki, swetry, szale, wyprawki dla niemowląt, wyprawki
dziecięce [odzież], bielizna pościelowa dla niemowląt, baldachimy nad łóżeczka dziecięce, chusteczki do nosa, chusteczki tekstylne, koce do łóżeczek dziecięcych, kocyki dziecięce,
kołdry, kocyki dla niemowląt [rożki], narzuty do łóżeczek
dziecięcych, narzuty, obrusy, prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, płótno do przewijania niemowląt, pierzyny, pledy,
poszewki na kołdry, ręczniki, tiul, ręczniki dla dzieci.
(210)
(731)
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485743
(220) 2018 05 08
VOLT BAU ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) VE VOLTBAU ELECTRIC
(210)
(731)

(531) 26.01.18, 29.01.14, 27.01.01, 27.05.01
(510), (511) 37 montaż, modernizacja, naprawa i konserwacja instalacji elektrycznych, montaż, modernizacja, naprawa
i konserwacja linii produkcyjnych, montaż, modernizacja,
naprawa i konserwacja linii przemysłowych automatycznych
i półautomatycznych, w szczególności produkcyjnych, montażowych, montaż, modernizacja, naprawa i konserwacja
systemów elektronicznych, budowa elektrowni wiatrowych,
montaż, modernizacja, naprawa i konserwacja instalacji elektrycznych elektrowni wiatrowych, montaż, modernizacja,
naprawa i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, montaż,
modernizacja, naprawa i konserwacja instalacji przyłączających agregaty prądotwórcze, montaż, modernizacja, naprawa i konserwacja systemów klimatyzacyjnych, montaż,
modernizacja, naprawa i konserwacja systemów wentylacyjnych, montaż, modernizacja, naprawa i konserwacja systemów sterowania bram wyjazdowych i garażowych, montaż,
modernizacja, naprawa i konserwacja systemów teletechnicznych, systemów kontroli dostępu, systemów telewizji
przemysłowej, systemów przeciwpożarowych, alarmów,
montaż, modernizacja, naprawa i konserwacja sprzętu i kabli do dostępu do Internetu, doradztwo, usługi konsultacji
i udzielanie informacji w zakresie powyższych usług.
485767
(220) 2018 05 09
ŚLIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Długa Kościelna
(540) Ślimak FOOD SERVICE
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.11.07, 03.11.24, 03.11.25, 09.07.19
(510), (511) 29 sałatki owocowe, sałatki warzywne, thairoll, zupy, hummus, obiady mięsne, obiady wegetariańskie,
30 kanapki z mięsem i wegetariańskie, dania z makaronem,
naleśniki, wyroby cukiernicze i wypieki, owsianki, musli, batony zbożowe, sałatki z makaronem, sałatki z kaszą, sushi,
32 soki owocowe i warzywne, koktajle owocowe i warzywne, 43 restauracje, bary szybkiej obsługi, kawiarnie, catering.
485768
(220) 2018 05 09
ŚLIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Długa Kościelna
(540) Ślimak FOOD SERVICE

(210)
(731)
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 09.07.19, 03.11.07, 03.11.24, 03.11.25
(510), (511) 29 sałatki owocowe, sałatki warzywne, thairoll, zupy, hummus, obiady mięsne, obiady wegetariańskie,
30 kanapki z mięsem i wegetariańskie, dania z makaronem,
naleśniki, wyroby cukiernicze i wypieki, owsianki, musli, batony zbożowe, sałatki z makaronem, sałatki z kaszą, sushi,
32 soki owocowe i warzywne, koktajle owocowe i warzywne, 43 restauracje, bary szybkiej obsługi, kawiarnie, catering.
(210)
(731)
(540)

485769
(220) 2018 05 09
ŚLIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Długa Kościelna

(531) 03.11.07, 03.11.24, 03.11.25, 09.07.19, 29.01.03
(510), (511) 29 sałatki owocowe, sałatki warzywne, thairoll, zupy, hummus, obiady mięsne, obiady wegetariańskie,
30 kanapki z mięsem i wegetariańskie, dania z makaronem,
naleśniki, wyroby cukiernicze i wypieki, owsianki, musli, batony zbożowe, sałatki z makaronem, sałatki z kaszą, sushi,
32 soki owocowe i warzywne, koktajle owocowe i warzywne, 43 restauracje, bary szybkiej obsługi, kawiarnie, catering.
485771
(220) 2018 05 09
PAYROLL.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn
(540) payroll.pl

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 26.01.01, 24.17.02
(510), (511) 9 programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, oprogramowanie komputerowe do zarządzania
finansami, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe
dla księgowości, finansów, dla administrowania i zarządzania
działalnością gospodarczą, 16 instrukcje obsługi używane
z oprogramowaniem komputerowym, 35 usługi w zakresie
księgowości i rachunkowości, doradztwo w zakresie księgowości i rachunkowości, prowadzenie spraw księgowych,
prowadzenie ksiąg rachunkowych, fakturowanie, weryfikacja rachunków, doradztwo podatkowe, doradztwo księgowe w zakresie podatków, ustalanie podatków, doradztwo
księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych,
przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi biznesowe
biegłych księgowych, usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć,
doradztwo w zakresie zwrotu podatku, przygotowywanie
listy płac, informacje statystyczne, analizy kosztów, badania
bilansów, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące rachunkowości, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, usługi w zakresie
promocji, marketingu, pośrednictwa pracy, prognozy ekonomiczne, badania marketingowe, badania i analizy rynku,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, wycena
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działalności gospodarczej, usługi reklamowe na rzecz osób
trzecich, audyt przedsiębiorstw, audyt sprawozdań finansowych, audyt działalności gospodarczej, doradztwo związane
z audytem, usługi dotyczące rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, public relations,
wywiad gospodarczy, 36 usługi finansowe, analizy finansowe, doradztwo w zakresie finansów, ekspertyzy finansowe,
zarządzanie finansami, usługi związane z podatkami (nie dotyczące księgowości): planowanie podatkowe, doradztwo
w zakresie podatków dochodowych, doradztwo finansowe
w zakresie podatków, doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, doradztwo finansowe dotyczące planowania
podatków, usługi konsolidacji rachunków, usługi w zakresie
rachunków bieżących, doradztwo w zakresie pośrednictwo
kupna sprzedaży nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi powiernicze, sponsorowanie finansowe,
41 prowadzenie kursów i szkoleń, publikowanie wszelkiego
rodzaju wydawnictw, kolportaż wydawnictw, kursy szkoleniowe dotyczące księgowości, usługi edukacyjne dotyczące
audytu, szkolenia w zakresie rachunkowości.
485812
(220) 2018 05 10
UNI-LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SUPER AIR
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.15, 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji,
zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne.
(210) 485814
(220) 2018 05 10
(310) 30 2017 032 691 (320) 2017 12 15
(330) DE
(731) Meda AB, Solna, SE
(540) DIFFLAM
(510), (511) 5 farmaceutyki, preparaty farmaceutyczne, preparaty lecznicze, preparaty medyczne.
485820
(220) 2018 05 10
IMMOCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) OSHOPPING

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 drukowane publikacje, czasopisma, periodyki, katalogi, broszury, ulotki, artykuły papiernicze, papier, tektura, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, kalendarze,
informatory papierowe, prospekty, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, aktówki z papieru lub tworzyw sztucznych, teczki, akwarele, albumy, materiały piśmienne, drukowane kokardy papierowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, bilety,
bloki do pisania, chorągiewki papierowe, emblematy, pieczęcie papierowe, kalkomanie, etykiety nie z materiału tekstylnego, flamastry, fotografie, gazety, koperty, kartki z życzeniami, karty pocztowe, materiały drukowane, torby na śmieci, skoroszyty, notatniki, notesy podręczne, ołówki, ołówki
automatyczne, pióra jako artykuły biurowe, pióra wieczne,
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piórniki, przybory do pisania, piśmienne przybory szkolne,
przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, temperówki
do ołówków elektryczne lub nieelektryczne, torebki do pakowania, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej kosmetyków, chemii, produktów farmaceutycznych, weterynaryjnych, sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, artykułów
oświetleniowych, artykułów gospodarstwa domowego,
komputerów i artykułów związanych z komputerami, wyrobów jubilerskich, zegarmistrzowskich, instrumentów muzycznych, publikacji, prasy, artykułów papierniczych, wyrobów skórzanych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów
skórzanych, mebli, artykułów dekoracyjnych, gier i zabawek,
artykułów spożywczych i przemysłowych, napojów, alkoholi,
wyrobów tytoniowych: w centrum handlowym, hipermarkecie, supermarkecie, hurtowni, sklepie, za pośrednictwem
strony internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując
zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi w zakresie prowadzenia centrum handlowego, zarządzanie w działalności
handlowej, obsługa administracyjna firm na zlecenie, marketing, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, administrowanie działalności handlowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, outsourcing, fakturowanie, księgowość, usługi w zakresie reklamy, organizowanie imprez o charakterze reklamowym, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych,
a w szczególności gazetek i ulotek reklamowych, rozpowszechnianie próbek towarów, reklama radiowa, reklama
telewizyjna, reklama za pośrednictwem środków elektronicznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
reklamy korespondencyjne, edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, reklamy prasowe, usługi reklamy za pomocą plakatów reklamowych, telemarketing, promocja sprzedaży
na rzecz osób trzecich, wynajem manekinów do celów reklamowych i promowania sprzedaży, organizacja wystaw w celach handlowych lub promocyjnych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie pozyskiwania i systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie danych w bazach komputerowych, zarządzanie i administracja danymi w zbiorach informatycznych, przeprowadzanie sondaży i ankiet, zbieranie opinii,
badania rynku, badania marketingowe, badania opinii publicznej, pośrednictwo w uzyskiwaniu zaproszeń na imprezy
biznesowe oraz Imprezy o charakterze reklamowym, agencje Informacji handlowej, biura pośrednictwa pracy, wynajmowanie maszyn i urządzeń biurowych, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, prenumerata gazet dla osób trzecich, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi modeli
i modelek do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych i handlowych,
pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie organizacji imprez o charakterze handlowym, promocyjnym oraz reklamowym, 36 inwestycje
kapitałowe, wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie
pawilonów oraz powierzchni handlowych, wynajmowanie
powierzchni na cele komercyjne w centrach handlowych,
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wynajmowanie powierzchni biurowej, dzierżawa i najem
majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, zarządzanie terenami centrów handlowych, doradztwo finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wymiana
pieniędzy, wymiana walut, kredytowanie, administrowanie
majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, ściąganie czynszów, informacja o powyższych usługach, 39 organizowanie podróży, transport pasażerski, rezerwacja podróży, organizowanie wycieczek, rezerwacja transportu, rezerwacja miejsc w środkach transportu,
w tym pośrednictwo i rezerwacja usług w zakresie komunikacji i podróży, czarterowanie, przewóz ludzi i towaru pojazdami mechanicznymi, koleją, statkami i samolotami, usługi
bagażowe, przenoszenie i przewóz bagaży, usługi przeprowadzek, transport pieniędzy i rzeczy wartościowych, wynajmowanie środków transportu podróżnym, informacja
o transporcie, pośrednictwo transportowe, pakowanie towarów, pakowanie prezentów, składowanie towarów, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, transport mebli, dostarczanie towarów, dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie lub za pośrednictwem innych środków
komunikacji na odległość, logistyka transportu, dystrybucja
gazet, dystrybucja wody, wynajmowanie garaży i miejsc postojowych, prowadzenie parkingu, usługi dostarczania korespondencji, dostarczanie przesyłek, usługi logistyczne, transport, magazynowanie, wynajmowanie magazynów, usługi
magazynowania towarów, usługi kurierskie w zakresie korespondencji lub towarów, spedycja, wynajmowanie magazynów i powierzchni magazynowej, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie rowerów, 40 wywoływanie filmów fotograficznych,
obróbka taśm filmowych, wykonywanie odbitek i reprodukcji fotograficznych, dorabianie kluczy, usługi punktów ksero,
usługi drukowania, laminowanie, introligatorstwo, fotochemigrafia jako obróbka metalu, usługi krawieckie, przeróbki
i poprawki odzieży, oprawianie dzieł sztuki, mrożenie żywności, wędzenie żywności, konserwowanie napojów i żywności, 41 organizowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych, nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi
sportowe i kulturalne, organizowanie imprez rozrywkowych,
kulturalnych, muzycznych, sportowych i tanecznych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, fotoreportaże, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, salony gier, organizacja imprez
sportowych, informacja o edukacji, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja o wypoczynku, usługi organizacji imprez karaoke, usługi publikowania książek, wypożyczanie książek, obsługa sal kinowych,
pośrednictwo w uzyskiwaniu zaproszeń na okolicznościowe
imprezy rozrywkowe, sportowe i kulturalne, organizowanie
i prowadzenia warsztatów oraz szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów, konferencji, kongresów, zjazdów, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym lub rozrywkowym, organizowanie przyjęć, organizowanie spektakli,
organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, usługi parków rozrywki, prowadzenie zajęć fitness, usługi klubów fitness, usługi klubów
zdrowia, publikowanie i wypożyczanie książek, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, rezerwacja miejsc
na spektakle, kina, 43 usługi gastronomiczne, bary szybkiej
obsługi, snack bary, stołówki, bufety, kafeterie, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, przygotowywanie żywności i napojów
na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna
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z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, szkolenia, konferencje i pokazy, wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
wypożyczanie urządzeń oświetleniowych innych niż do dekoracji teatralnych lub studiów filmowych, usługi opieki nad
dziećmi świadczone w obiektach handlowych, 44 salony
fryzjerskie, salony piękności, salony kosmetyczne, usługi
w zakresie odnowy biologicznej, usługi solarium, fizjoterapia,
fizykoterapia, masaż, manicure, aromaterapia, ogrodnictwo,
układanie kompozycji kwiatowych, opieka pielęgniarska,
medyczna, opieka zdrowotna, usługi salonów optycznych,
chirurgia plastyczna, pomoc medyczna, transport chorych,
pomoc weterynaryjna, porady w zakresie farmakologii, sporządzanie receptur w aptekach, usługi doradcze świadczone
przez apteki, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia i urody,
ośrodki zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medycyny
alternatywnej, usługi wizażystów.
(210) 485845
(220) 2018 05 11
(731) TEROPLAN SPÓŁKA AKCYJNA, Oświęcim
(540) hoper

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, nagrane,
35 usługi agencji informacji handlowej, usługi informacji
o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom jako
punkty informacji konsumenckiej, 38 usługi agencji informacyjnych, informacja o telekomunikacji, usługi poczty elektronicznej, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi telefoniczne,
39 informacja o transporcie, informacja o ruchu drogowym,
usługi kierowców, transport kolejowy, logistyka transportu,
magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, pośrednictwo w maklerstwie transportowym,
pilotowanie, rezerwowanie miejsc na podróże, transport
podróżnych, usługi osób towarzyszących podróżnym, rezerwacja podróży, rezerwacja transportu, usługi transportowe, informacja o transporcie, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu, transport pasażerski, zwiedzanie
turystyczne.
(210) 485849
(220) 2018 05 11
(731) HONGER YU, Walendów
(540) CHEF PANDA CHINESE GOURMET FOOD
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(531)

03.01.15, 03.01.24, 03.01.27, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15,
26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 naleśniki, placki, potrawy na bazie mąki,
przekąski zbożowe, przekąski z ryżu, sushi, spaghetti, kluski ziemniaczane, ciasta mączne, gofry, kanapki, kawa, lody
spożywcze, makarony, mięso zapiekane w cieście, paszteciki,
pierogi, kluski mączne, 43 bary szybkiej obsługi, kawiarnia,
restauracje, stołówki, usługi barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
485855
(220) 2018 05 11
NOAH TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Galeria Smaku Food & Coffee

(210)
(731)

(531)

09.07.01, 09.07.19, 11.01.01, 11.01.02, 11.01.09, 26.01.01,
26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, bielizna stołowa papierowa,
bony wartościowe, chłonne arkusze papieru lub plastiku
do pakowania żywności, filtry do kawy papierowe, kalendarze, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, papierowe podkładki pod szklanki, pióra i długopisy (artykuły biurowe),
podstawki na stół papierowe, podstawki pod kufle do piwa,
pudełka z papieru lub kartonu, ręczniki papierowe, torby
papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, ulotki, 21 butelki na napoje
dla podróżnych, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, filiżanki, garnki, kubki
z papieru lub z tworzyw sztucznych, naczynia ceramiczne, naczynia na napoje, okładki, uchwyty na karty menu,
otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych,
podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów
tekstylnych, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, przybory kuchenne, pudełka obiadowe, serwetniki,
serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa],
szklane naczynia do picia, talerze jednorazowego użytku,
talerze papierowe, termosy, termoizolacyjne pojemniki
na żywność, torby izotermiczne, 30 bułeczki słodkie, bułki,
cheeseburgery, chleb, cukier, czekolada pitna, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, herbata, herbata mrożona,
kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kawa, kukurydza prażona [popcorn], lody, mięso zapiekane w cieście, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napoje czekoladowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, pesto [sos], pierożki ravioli, pizza, placki, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż,
puddingi, sajgonki, sorbety [lody], spaghetti, sushi, tacos
[danie meksykańskie], tarty (z owocami), tortille, wyroby cukiernicze, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr
bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty,
napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub
warzyw, napoje orzeźwiające, soki, soki warzywne, sorbety
(napoje], woda [napoje), woda gazowana, woda mineralna,
woda sodowa, 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, badania dotyczące działalności gospodarczej,
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bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, projektowanie
materiałów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, telemarketing, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi marketingowe, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
43 bary szybkiej obsługi |snack-bary|, kafeterie |bufety), obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, restauracje samoobsługowe, usługi barowe,
usługi restauracyjne, wypożyczanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wynajmowanie sal na zebrania, wypożyczanie urządzeń do gotowania.

(540) KIELCE MUSZTARDA KIELECKA grillowa
BEZ SUBSTANCJI KONSERWUJĄCH

(210) 485859
(220) 2018 05 11
(731) JAKUBOWSKI MICHAŁ, Turawa-Marszałki
(540) MBM Biotix
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, suplementy diety dla
ludzi.

(531)

(210) 485897
(220) 2018 05 14
(731) POLBRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) ”exa”
(510), (511) 19 elementy betonowe dla drogownictwa oraz
budownictwa ogólnego, kostka brukowa, płyty brukowe,
płyty tarasowe, kształtki, obrzeża, krawężniki, palisady, murki.
(210) 485927
(220) 2018 05 14
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(540) KIELCE MUSZTARDA KIELECKA delikatesowa
BEZ SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH

(531)

29.01.15, 27.05.01, 26.01.04, 25.01.15, 24.09.22, 19.07.16,
08.05.02, 08.05.25, 06.07.04, 06.07.06
(510), (511) 30 musztardy, musztardy smakowe, sosy na bazie musztardy.
(210)
(731)

485928
(220) 2018 05 14
WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce

41

29.01.15, 26.01.04, 24.09.22, 19.07.16, 06.07.04, 06.07.06,
24.15.01, 25.01.15, 27.05.01, 08.05.02, 08.05.25
(510), (511) 30 musztardy, musztardy smakowe, sosy na bazie musztardy.
(210) 485961
(220) 2018 05 15
(731) BORTKIEWICZ WOJCIECH, Warszawa
(540) SO GOOD SODA
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(210) 485966
(220) 2018 05 15
(731) KOŁODZIEJCZYK JAN P.P.H. ANKA, Mszana Dolna
(540) PIEROGI PUSTELNIKA
(510), (511) 30 wyroby na bazie mąki: pierogi z nadzieniem
w postaci mrożonek.
(210) 486004
(220) 2018 05 16
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA NATURAL SPA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
oleje kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs,
brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych,
maski do celów leczniczych.
486015
(220) 2018 05 16
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) Smak w nowym, większym wymiarze!
(510), (511) 30 przyprawy.

(210)
(731)
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(210) 486024
(220) 2018 05 17
(310) 3685623
(320) 2017 11 23
(330) IN
(731) Chanel SARL, Glarus, CH
(540) PARIS-VENISE CHANEL
(510), (511) 3 produkty do makijażu, pomadki, błyszczyki
do ust, szczoteczki do ust, produkty do pielęgnacji ust, kredki
do ust, produkty do pielęgnacji paznokci, lakiery do paznokci, emalie do paznokci, środki do usuwania lakieru, kredki
do brwi, ołówki do oczu, cienie do powiek, kosmetyki do makijażu, tusz do rzęs, kredki do oczu, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, skóry głowy, włosów lub paznokci, preparaty kosmetyczne do stosowania na skórę, skórę głowy,
włosy lub paznokcie, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze balsamy, płyny do celów kosmetycznych, mydła,
olejki eteryczne, produkty perfumeryjne, perfumy, dezodoranty i antyperspiranty do użytku osobistego, mydła do golenia, preparaty do golenia, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania [kosmetyki], talk, sztuczne
paznokcie do użytku kosmetycznego, naklejki na paznokcie,
kleje do mocowania sztucznych paznokci, tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, środki odświeżające powietrze
[zapachowe], potpourris [zapachy].
(210) 486038
(220) 2018 05 17
(731) NAWROT SYLWIA, Trzebiegoszcz;
DOBROWOLSKA SYLWIA, Szczecin
(540) amazINK AREOLA

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 16 fotografie, gazety, igły, rylce stalowe
do akwafort, indeksy, skorowidze, kalendarze, książki, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), nalepki, naklejki, podręczniki, szyldy z papieru lub z kartonu, wzory do kalkowania, zestawy
drukarskie, przenośne, zestawy rysunkowe, zeszyty do pisania lub rysowania, 35 agencje reklamowe, marketing
ukierunkowany, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rozpowszechnianie reklam, telemarketing uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wystawy w celach handlowych i reklamowych, 41 doradztwo zawodowe,
informacja o edukacji, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, organizowanie konkursów, orga-
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nizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
produkcja filmów innych niż reklamowe, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów on-line
nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych,
usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenerskie, usługi
w zakresie oświaty, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
wyższe uczelnie, 44 chirurgia plastyczna, opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, salony piękności, tatuowanie, usługi
klinik medycznych, usługi medyczne, usługi wizażystów.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 486045
(220) 2018 05 17
(731) DŁUGI JACEK, Gdańsk
(540) TRIAPART
(510), (511) 36 wynajem i organizowanie wynajmu nieruchomości, mieszkań, pomieszczeń biurowych, użytkowych,
zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie wynajmem
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi związane z administrowaniem nieruchomościami, wycena nieruchomości, 43 usługi w zakresie rezerwacji
zakwaterowania tymczasowego, wynajem mieszkań na pobyt czasowy, usługi hotelarskie, usługi doradcze oraz usługi
informacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych
usług, w tym także usługi świadczone on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, zapewnienie pomieszczeń i urządzeń do pełnienia funkcji, konferencji,
zjazdów, wystaw, seminariów i spotkań, wynajem pokoi dla
pełnienia funkcji, konferencji, zjazdów, wystaw, seminariów
i spotkań, restauracje, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowanie i dostarczanie żywności i napojów na zamówienie, puby, bary.
(210) 486091
(220) 2018 05 18
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) LONG4BEAUTY ACTIVE GLYCOL
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu,
mydła, środki do mycia i kąpieli, kosmetyki do demakijażu,
kosmetyki do rzęs i brwi, kosmetyki do pielęgnacji paznokci,
kosmetyki do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory
do brwi w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, serum przyspieszające wzrost
rzęs i brwi, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki
do celów medycznych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty
do rzęs, brwi, włosów i paznokci, lecznicze podkłady i pudry,
lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze preparaty
na porost rzęs i brwi.
486102
(220) 2018 05 19
BILLENNIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PAPERLESS TRUST
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania: czytniki
[sprzęt do przetwarzania danych], programy komputerowe
[oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane,
sprzęt peryferyjny do komputerów, komputery i sprzęt
(210)
(731)
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przetwarzający dane, 35 komputerowe zarządzanie plikami, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do
-), systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, outsourcing [doradztwo biznesowe],
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, 38 elektroniczne przesyłanie wiadomości, przesyłanie informacji
cyfrowych, usługi przesyłania danych komputerowych,
przesyłanie skomputeryzowanych dokumentów, elektroniczne przesyłanie plików, elektroniczne przesyłanie
danych, usługi przesyłania danych dostępne za pomocą
hasła, poczta elektroniczna, wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu
do baz danych, udostępnianie komputerowej bazy danych,
transmisja danych przez Internet, przydzielanie dostępu
do Internetu, transmisja plików cyfrowych, 42 analizy systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania
komputerowego, badania, opracowywanie, projektowanie
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, tworzenie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych,
usługi kodowania danych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja obrazów z formy fizycznej na formę elektroniczną, konwersja tekstu na format
cyfrowy, konwersja danych elektronicznych, digitalizacja
dokumentów, digitalizacja dokumentów [skanowanie], integracja oprogramowania komputerowego, integracja systemów i sieci komputerowych, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, usługi bezpieczeństwa komputerowego w postaci administrowania certyfikatami cyfrowymi.
(210) 486124
(220) 2018 05 21
(731) KOSMOWSKI JAN, Kraków
(540) Kosmowski Doskonałość to proces

(531)

26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.12, 18.01.23, 27.05.01,
27.05.05
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
części samochodowych, 37 usługi stacji naprawy pojazdów,
organizacja naprawy pojazdów, kontrola pojazdów przed
przeprowadzeniem naprawy, usługi informacyjne i doradcze w związane z naprawą pojazdów, usługi napraw awarii
pojazdów, konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, obsługa
i naprawy pojazdów silnikowych, 39 wynajem pojazdów.
(210)
(731)

486140
(220) 2018 05 21
TDD INVEST, LLC, Kijów, UA
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(540) GEOS

(531) 26.11.06, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 asfaltowanie, wyważanie opon, układanie
nawierzchni drogowych, usługi stoczniowe, budowa falochronów, budowa stoisk i sklepów targowych, wiercenie głębokich szybów naftowych lub gazowych, wiercenie studni, regeneracja silników zużytych lub częściowo
zniszczonych, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, naprawa opon, montaż drzwi i okien,
instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń
do nawadniania, montaż i naprawa instalacji grzewczych,
instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych,
instalowanie i naprawa pieców, montaż i naprawa instalacji
alarmowych przeciwpożarowych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych,
montaż wyposażenia kuchennego, montaż rusztowań, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie,
konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych,
wulkanizacja opon [naprawa], uszczelnianie budynków,
zabezpieczanie budynków przed wilgocią: ostrzenie noży,
dezynfekcja, roboty wydobywcze [górnictwo], ładowanie akumulatorów do pojazdów, smarowanie pojazdów,
rozbiórka budynków, izolowanie budynków, informacja
o naprawach, usługi doradztwa budowlanego, nitowanie,
konsultacje budowlane, lakierowanie, malowanie, mycie
pojazdów, murarstwo, nadzór budowlany, usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], czyszczenie kominów, regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów, naprawy
podwodne, budownictwo podwodne, renowacja powłok
cynowych, usługi dekarskie, polerowanie pojazdów, usługi szczelinowania hydraulicznego, usługi napraw awarii
pojazdów, usługi eksploatacji kamieniołomów, sztuczne
naśnieżanie, zamiatanie dróg, wynajem buldożerów, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem pomp do drenażu, wynajem koparek, układanie kabli, wynajem żurawi,
zabezpieczanie przed korozją, zabezpieczanie pojazdów
przed rdzą, naprawa linii wysokiego napięcia, budowa
fabryk, budowa i naprawa magazynów, budowa i konserwacja rurociągów, budownictwo portowe, budownictwo,
ciesielstwo, konserwacja basenów, naprawa i konserwacja
skarbców, konserwacja pojazdów, usługi hydrauliczne, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, malowanie
lub naprawa znaków, czyszczenie budynków od wewnątrz,
czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie okien,
czyszczenie i naprawa kotłów, szlifowanie przy użyciu pumeksu, szlifowanie papierem ściernym, czyszczenie pojazdów, tapetowanie, tynkowanie, 38 usługi teleksowe, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu
do globalnych sieci komputerowych, fora [pokoje rozmów]
dla serwisów społecznościowych, udostępnianie forów
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internetowych online, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, przydzielanie
kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, łączność poprzez terminale komputerowe,
komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych,
informacja o telekomunikacji, usługi przywoławcze [radio,
telefon lub inne środki łączności elektronicznej], transmisja
wideo na żądanie, przesyłanie on-line kartek z życzeniami,
poczta elektroniczna, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, przesyłanie telegramów,
transmisja plików cyfrowych, przesyłanie wiadomości,
usługi w zakresie wideokonferencji, usługi poczty głosowej, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń
[usługi telekomunikacyjne], usługi trasowania i podłączania
do sieci telekomunikacyjnej, agencje informacyjne, usługi
telekonferencyjne, transfer strumieniowy danych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, wypożyczanie modemów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego,
wypożyczanie telefonów, wypożyczanie faksów, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych,
komunikacja radiowa, transmisja programów radiowych,
transmisja satelitarna, transmisja programów telewizyjnych,
nadawanie telewizji kablowej, łączność telegraficzna, usługi telefoniczne, nadawanie bezprzewodowe, przesyłanie
faksów.
486149
(220) 2018 05 21
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AromaVap
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w postaci
kremów, kosmetyki w formie żelów, kremy do ciała, mydła,
nielecznicze pasty do zębów, preparaty do kąpieli, odświeżacze do ust w aerozolu, środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, preparaty do czyszczenia protez zębowych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne,
5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, leki, witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające
leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, krwiopochodne, biotechnologiczne do celów
medycznych, szczepionki, surowice, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, płyny farmaceutyczne, plastry,
opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, leki weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk
medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy lecznicze, 10 wyroby medyczne, aparaty i instrumenty medyczne, aparatura diagnostyczna do celów
medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych,
aparatura i instrumenty dentystyczne, przyrządy do fizykoterapii, przyborniki lekarskie, bandaże, poduszki do celów
leczniczych, aparaty i narzędzia weterynaryjne.
(210)
(731)

(210)
(731)

486153
(220) 2018 05 22
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

Nr ZT27/2018

(540) TORUŃSKIE WÓDKI GATUNKOWE T 1884 PLUM
VODKA ŚLIWOWICA POLSKA

(531)

24.03.07, 24.03.13, 03.03.01, 24.01.20, 26.04.02, 26.04.09,
26.04.18
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210) 486154
(220) 2018 05 22
(731) BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) autopay

(531) 26.07.03, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony,
aplikacje komputerowe do pobrania, elektroniczne bazy
danych, elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach
komputerowych, komputerowe bazy danych, mobilne
aplikacje, oprogramowanie do przetwarzania płatności
elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich
i przez osoby trzecie, oprogramowanie do przetwarzania
transakcji biznesowych, oprogramowanie do technologii
biznesowych, oprogramowanie do telefonów komórkowych, oprogramowanie do tabletów, oprogramowanie
do smartfonów, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
przenośnych, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe dotyczące
obsługi transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania komunikacji, oprogramowanie
komputerowe do przetwarzania płatności elektronicznych,
oprogramowanie komputerowe do e - handlu, oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych
transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej, oprogramowanie komputerowe dla celów
biznesowych, oprogramowanie użytkowe do telefonów
komórkowych, oprogramowanie użytkowe do urządzeń
bezprzewodowych, programy komputerowe dotyczące
spraw finansowych, programy komputerowe (oprogramowanie do pobrania), 35 marketing bezpośredni, usługi marketingu bezpośredniego, reklama za pomocą marketingu
bezpośredniego, marketing finansowy, marketing internetowy, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, usługi reklamowe, usługi
reklamowe i marketingowe, usługi promocyjne, usługi reklamowe za pośrednictwem baz danych, przeprowadzanie
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badań rynkowych za pomocą komputerowej bazy danych,
komputerowe zarządzanie plikami, komputerowe zarządzanie bazami danych, dostarczanie informacji handlowych, dostarczanie informacji handlowych konsumentom,
dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online,
dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz danych, dostarczanie
informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej
bazy danych, 36 bankowość internetowa, dokonywanie
transakcji finansowych, elektroniczne przetwarzanie płatności, elektroniczne przetwarzanie płatności za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, elektroniczny transfer
środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji,
handel walutami i wymiana walut, handel walutami on-line
w czasie rzeczywistym, komputerowe usługi informacyjne
dotyczące zarządzania finansami, obsługa płatności, osobiste usługi finansowe, pośrednictwo w usługach finansowych, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze,
przetwarzanie płatności elektronicznych, przetwarzanie
płatności elektronicznych dokonywanych przy użyciu
przedpłaconych kart, skomputeryzowane usługi bankowe,
skomputeryzowane usługi finansowe, skomputeryzowane
usługi dotyczące danych finansowych, świadczenie usług
finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji
finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi
finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, usługi finansowe, usługi finansowania, usługi
pośrednictwa finansowego, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi w zakresie elektronicznych
płatności, usługi w zakresie płatności zdalnych, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą
telefonu, usługi ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe
dotyczące kredytów, zautomatyzowane usługi płatnicze,
zarządzanie finansami, 42 aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów informatycznych, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, projektowanie systemów informatycznych związanych
z finansami, tworzenie platform internetowych do handlu
elektronicznego, opracowywanie, wdrożenie instalacja
i utrzymanie oprogramowania komputerowego w zakresie
systemów informatycznych związanych z finansami, opracowywanie, instalacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego dotyczącego obsługi transakcji finansowych,
usługi projektowania oprogramowania komputerowego,
utrzymanie oprogramowania komputerowego.
486181
(220) 2018 05 22
LIPIŃSKI ZDZISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE FENIMARK,
Stara Gorzelnia
(540) FENIMARK BELLA DAME
(510), (511) 25 odzież młodzieżowa, odzież damska, obuwie, nakrycia głowy, paski, 35 prowadzenie punktu sprzedaży detalicznej i hurtowej z odzieżą młodzieżową i damską,
obuwiem, nakryciami głowy, paskami, prowadzenie sprzedaży wysyłkowej z odzieżą młodzieżową i damską, obuwiem,
nakryciami głowy, paskami.
(210)
(731)

(210)
(731)

486182
(220) 2018 05 22
LIPIŃSKA KAROLINA KONTRAST, Częstochowa
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(540) KONTRAST
(510), (511) 41 usługi prowadzenia imprez rozrywkowych
i kulturalnych, imprez okolicznościowych, organizowanie
prywatnych imprez zamkniętych.
486199
(220) 2018 05 22
SMYKOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żabno
(540) Smykoland
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji, następujących towarów: adaptery, aspiratory do nosa, nocniki,
podnóżki, nakładki na nocniki, nakładki sanitarne na deski
sedesowe, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, obcinacze do paznokci, nożyczki, patyczki
z watą do celów kosmetycznych, kosmetyki dziecięce, pieluszki dla niemowląt, wkładki papierowe do pieluch, przewijaki dla niemowląt, przenośne siedzenia kąpielowe dla dzieci
do wanien, pasy podtrzymujące dla ciężarnych do celów
medycznych, pasy podbrzuszne, osłonki na piersi dla matek
karmiących, maty poporodowe, maty, ręczniki, okrycia kąpielowe, gąbki, szczoteczki do zębów, szczotki do włosów,
grzebienie, termometry, inhalatory, nawilżacze powietrza,
wagi elektroniczne, przyrządy do masowania dziąseł, sterylizatory do butelek do karmienia niemowląt, pojemniki
do napojów, etui na butelkę, pojemniki termoizolacyjne,
pudełka śniadaniowe, pojemniki do przechowywania żywności, szczotki do mycia butelek, pokrowce [przykrycia]
na pudełka z chusteczkami jednorazowymi, saszetki, mydła,
szampony, laktatory, elektroniczne nianie, monitory oddechu [niemedyczne], woreczki do przechowywania pokarmu,
artykuły do karmienia i smoczki, smoczki dziecięce, zawieszki
do smoczków, pojemnik do smoczków, smoczki do butelek
do karmienia, gryzaki dla ząbkujących dzieci, śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucznych, śliniaki z materiałów tekstylnych, podgrzewacze do butelek dla niemowląt, butelki dla
niemowląt, sztućce dla dzieci, termosy, bidony, kubki, ustniki
do kubków, miseczki, talerze, kubki do karmienia, rowerki
dziecięce, wózki dziecięce, nakładki na pasy, torby przystosowane do wózków spacerowych, organizery do tyłów siedzeń specjalnie przystosowane do użytku w samochodach,
osłony przeciwsłoneczne do samochodów, mata ochronna
pod fotelik, lusterko, zagłówki dla niemowląt, chusty do noszenia dzieci, nosidełka niemowlęce, stoliki składane, foteliki
samochodowe dla dzieci, foteliki rowerowe dla dzieci, kaski
ochronne dla dzieci, książki, poduszki do karmienia niemowląt, poduszki, prześcieradło, kołdry, pościele, baldachimy nad
łóżeczka dziecięce, śpiworki dla niemowląt, śpiwory do wózków, łóżka dziecięce, materace do łóżek, krzesełka do karmienia dzieci, stojaki do przenośnych wanienek dla niemowląt,
wanienki dla niemowląt, ramki do obrazków i zdjęć, meble
dla dzieci, szafki, regały, fotele, bombki, pudełka na zabawki
[meble], komody, lampki nocne, leżaki, odzież, odzież ciążowa, bielizna, odzież dziecięca, bielizna dla dzieci, obuwie
dziecięce, nakrycia głowy dla dzieci, tornistry, plecaki, artykuły sportowe i gimnastyczne, koce dla niemowląt, koce
do łóżeczek dziecięcych, kocyki dla niemowląt [rożki], gumowe ograniczniki do drzwi, zabezpieczenia szafek, drzwi,
gniazdek elektrycznych, osłony narożników z gumy, parasole,
chodziki dla dzieci, mata edukacyjna, gry, zabawki, maskotki,
hulajnogi [zabawki], leżaczki dziecięce typu bujaki, grzechotki, huśtawki, sanki, łyżwy, artykuły żywnościowe dla dzieci,
soki, napoje, odżywki.
(210)
(731)
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486201
(220) 2018 05 22
SMYKOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żabno
(540) Smykoland SKLEPY DZIECIĘCE

(210)
(731)

Nr ZT27/2018

hulajnogi [zabawki], leżaczki dziecięce typu bujaki, grzechotki, huśtawki, sanki, łyżwy, artykuły żywnościowe dla dzieci,
soki, napoje, odżywki.
486242
(220) 2018 05 23
SILCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gorzów Wielkopolski
(540) SPOTKANIA KOBIET AUTENTYCZNYCH

(210)
(731)

(531) 03.05.15, 03.05.24, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji, następujących towarów: adaptery, aspiratory do nosa, nocniki,
podnóżki, nakładki na nocniki, nakładki sanitarne na deski
sedesowe, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, obcinacze do paznokci, nożyczki, patyczki
z watą do celów kosmetycznych, kosmetyki dziecięce, pieluszki dla niemowląt, wkładki papierowe do pieluch, przewijaki dla niemowląt, przenośne siedzenia kąpielowe dla dzieci
do wanien, pasy podtrzymujące dla ciężarnych do celów
medycznych, pasy podbrzuszne, osłonki na piersi dla matek
karmiących, maty poporodowe, maty, ręczniki, okrycia kąpielowe, gąbki, szczoteczki do zębów, szczotki do włosów,
grzebienie, termometry, inhalatory, nawilżacze powietrza,
wagi elektroniczne, przyrządy do masowania dziąseł, sterylizatory do butelek do karmienia niemowląt, pojemniki
do napojów, etui na butelkę, pojemniki termoizolacyjne,
pudełka śniadaniowe, pojemniki do przechowywania żywności, szczotki do mycia butelek, pokrowce [przykrycia]
na pudełka z chusteczkami jednorazowymi, saszetki, mydła,
szampony, laktatory, elektroniczne nianie, monitory oddechu [niemedyczne], woreczki do przechowywania pokarmu,
artykuły do karmienia i smoczki, smoczki dziecięce, zawieszki
do smoczków, pojemnik do smoczków, smoczki do butelek
do karmienia, gryzaki dla ząbkujących dzieci, śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucznych, śliniaki z materiałów tekstylnych, podgrzewacze do butelek dla niemowląt, butelki dla
niemowląt, sztućce dla dzieci, termosy, bidony, kubki, ustniki
do kubków, miseczki, talerze, kubki do karmienia, rowerki
dziecięce, wózki dziecięce, nakładki na pasy, torby przystosowane do wózków spacerowych, organizery do tyłów siedzeń specjalnie przystosowane do użytku w samochodach,
osłony przeciwsłoneczne do samochodów, mata ochronna
pod fotelik, lusterko, zagłówki dla niemowląt, chusty do noszenia dzieci, nosidełka niemowlęce, stoliki składane, foteliki
samochodowe dla dzieci, foteliki rowerowe dla dzieci, kaski
ochronne dla dzieci, książki, poduszki do karmienia niemowląt, poduszki, prześcieradło, kołdry, pościele, baldachimy nad
łóżeczka dziecięce, śpiworki dla niemowląt, śpiwory do wózków, łóżka dziecięce, materace do łóżek, krzesełka do karmienia dzieci, stojaki do przenośnych wanienek dla niemowląt,
wanienki dla niemowląt, ramki do obrazków i zdjęć, meble
dla dzieci, szafki, regały, fotele, bombki, pudełka na zabawki
[meble], komody, lampki nocne, leżaki, odzież, odzież ciążowa, bielizna, odzież dziecięca, bielizna dla dzieci, obuwie
dziecięce, nakrycia głowy dla dzieci, tornistry, plecaki, artykuły sportowe i gimnastyczne, koce dla niemowląt, koce
do łóżeczek dziecięcych, kocyki dla niemowląt [rożki], gumowe ograniczniki do drzwi, zabezpieczenia szafek, drzwi,
gniazdek elektrycznych, osłony narożników z gumy parasole,
chodziki dla dzieci, mata edukacyjna, gry, zabawki, maskotki,

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 41 organizacja konferencji dla kobiet w wybranych miastach w Polsce.
486256
(220) 2018 05 23
ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY ARGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łańcut
(540) Original SKILLS
(510), (511) 30 lizaki, wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki,
35 reklama, prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi sprzedaży detalicznej lizaków, wyrobów cukierniczych i słodyczy, usługi
sprzedaży hurtowej lizaków, wyrobów cukierniczych, słodyczy i cukierków.
(210)
(731)

486268
(220) 2018 05 23
PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ALERO MIKSTURA OLEI EKSTRAKTY Z PACHNOTKI
I KURKUMY

(210)
(731)

(531)

27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 29.01.15, 05.05.22, 05.07.01,
08.07.25
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych, suplementy diety dla ludzi, 29 oleje jadalne,
35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online dotyczące
dietetycznej żywności i substancji do celów leczniczych, suplementów diety dla ludzi, olei jadalnych.

Nr ZT27/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

486269
(220) 2018 05 23
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) THE ORIGINAL PREMIUM BLACK ENERGY
(210)
(731)

(531)

27.05.02, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 01.01.02, 01.01.10,
29.01.14, 26.04.07, 26.04.18
(510), (511) 30 guma do żucia nie dla celów medycznych.

(210) 486289
(220) 2018 05 24
(731) WESTERGAARD KORNELIA, Natolin
(540) MACRO BIOS BAR

(531) 05.07.01, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów
w związku z żywnością, w szczególności żywnością ekologiczną za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, 43 obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, w szczególności catering, usługi restauracyjne, bary.
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pudełka kartonowe lub papierowe, segregatory na luźne
kartki, spinacze do papieru, ulotki, zakładki do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zeszyty do pisania lub rysowania,
35 usługi marketingowe, prezentowanie produktów w mediach, maszynopisanie, obróbka tekstów, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy telewizyjne,
rozpowszechnianie reklam, przygotowywanie reklam prasowych, telemarketing, edycja tekstów, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi public relations, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, 41 fotografie, fotoreportaże, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów jako szkoleń,
organizowanie konkursów jako działalność edukacyjna lub
rozrywkowa, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, produkcja filmów, innych niż reklamowe,
produkcja mikrofilmów, produkcja widowisk, publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.
(210) 486292
(220) 2018 05 24
(731) WESTERGAARD KORNELIA, Natolin
(540) GOŚCINIEC GB BOCIANOWO

486291
(220) 2018 05 24
FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW WSCHODNICH,
Warszawa
(540) FORUM INNOWACJI
(210)
(731)

(531) 01.01.05, 01.01.10, 01.05.02, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, aktówki jako
materiały biurowe, albumy, almanachy jako roczniki, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, broszury,
chorągiewki papierowo, formularze jako blankiety i druki,
czasopisma jako periodyki, emblematy, pieczęcie papierowe, fotografie wydrukowane, gazety, indeksy, skorowidze,
kalendarze, książki, materiały piśmienne, naklejki adresowe,
nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako
notesy, notesy podręczne, obwoluty na luźne kartki, papier
do pisania jako papier listowy, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, pieczątki z adresem, pióra i długopisy jako
artykuły biurowe, podkładki na biurko, podpórki do książek, podręczniki jako książki, pojemniki na ołówki, prospekty, przybory szkolne jako artykuły piśmienne, przy rządy
do pisania, przy rządy do rysowania, publikacje drukowane,

(531) 03.07.07, 25.01.19, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 wynajmowanie pokoi, domy turystyczne
i agroturystyczne, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi hotelarskie w zakresie
agroturystyki, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości.
(210) 486295
(220) 2018 05 24
(731) ADAMCZEWSKI TOMASZ, Baranowo
(540) repellius
(510), (511) 25 alby, apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bokserki,
bryczesy, chustki [apaszki], cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, czepki pod prysznic, długie luźne stroje, dzianina [odzież], fartuchy [odzież], fulary
[ozdobne krawaty], garnitury, getry [ochraniacze] zakładane
na buty, gorsety, gorsy koszul, kamizelki, kaptury [odzież],
karczki koszul, kieszenie do odzieży, kimona, kimona do karate, kimona japońskie, kołnierzyki przypinane, kombinezony,
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kombinezony [odzież], koszule, koszule z krótkimi rękawami,
koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, liberie, manipularze
[liturgia], mankiety, mantyle, maski na oczy do spania, mitry
[nakrycia głowy], mufki [odzież], mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, narzutki na ramiona, nauszniki [odzież], odzież,
odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie
[odzież], opaski na głowę, ornaty, palta, pantofle kąpielowe,
paski [odzież], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież],
pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], pelerynki, peleryny fryzjerskie, pelisy, pikowane kurtki [odzież], piżamy,
płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki
sportowe, podszewki gotowe [część garderoby], poncza,
poszetki, potniki, pulowery, sarongi, spódnice, spódnico-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę,
swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], szlafroki, śliniaki niepapierowe, śliniaki, z rękawami, me z papieru, togi, turbany,
wyprawki dziecięce [odzież].
(210) 486299
(220) 2018 05 24
(731) ADAMCZEWSKI TOMASZ, Baranowo
(540) repellius

(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 alby, apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bokserki,
bryczesy, chustki [apaszki], cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, czepki pod prysznic, długie luźne stroje, dzianina [odzież], fartuchy [odzież], fulary
[ozdobne krawaty], garnitury, getry [ochraniacze] zakładane
na buty, gorsety, gorsy koszul, kamizelki, kaptury [odzież],
karczki koszul, kieszenie do odzieży, kimona, kimona do karate, kimona japońskie, kołnierzyki przypinane, kombinezony,
kombinezony [odzież], koszule, koszule z krótkimi rękawami,
koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, liberie, manipularze
[liturgia], mankiety, mantyle, maski na oczy do spania, mitry
[nakrycia głowy], mufki [odzież], mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, narzutki na ramiona, nauszniki [odzież], odzież,
odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie
[odzież], opaski na głowę, ornaty, palta, pantofle kąpielowe,
paski [odzież], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież],
pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], pelerynki, peleryny fryzjerskie, pelisy, pikowane kurtki [odzież], piżamy,
płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki
sportowe, podszewki gotowe [część garderoby], poncza,
poszetki, potniki, pulowery, sarongi, spódnice, spódnico-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę,
swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], szlafroki, śliniaki niepapierowe, śliniaki, z rękawami, nie z papieru, togi, turbany,
wyprawki dziecięce [odzież].

Nr ZT27/2018

486316
(220) 2018 05 24
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) ALLEBILET
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie
obsługiwania sklepów online, aplikacje mobilne w zakresie
obsługiwania sklepów online, oprogramowanie komputerowe przeznaczone do obsługi transakcji sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne,
muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, aplikacje
mobilne przeznaczone do obsługi transakcji sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, 35 obsługa
rynków on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji
handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży
i zakupu towarów, udostępnianie przestrzeni reklamowej
on-line dla osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe i promocyjne,
usługi porównywania cen, usługi marketingowe, pomoc
w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca
na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci
komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe,
zawierać umowy i dokonywać transakcji, usługi handlu online w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny
online z tym związane, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny
internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się
w bilety na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne,
muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia
handlowe i dokonywać transakcji w tym zakresie, usługi
sprzedaży biletów zawarte w tej klasie, usługi marketingowe
w zakresie wydarzeń rozrywkowych, sportowych, artystycznych, muzycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych lub kulturalnych, usługi informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 41 usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc
na wydarzenia rozrywkowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, usługi rezerwacji
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, usługi
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, usługi informacyjne dotyczące wydarzeń rozrywkowych, sportowych, muzycznych,
rekreacyjnych lub kulturalnych, usługi w zakresie sprzedaży
lub rezerwacji biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, 42 usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie
wyszukiwarki produktów w ramach serwisu internetowego,
tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez
Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online, usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki wydarzeń rozrywkowych,
sportowych, artystycznych, muzycznych, edukacyjnych,
rekreacyjnych lub kulturalnych oraz biletów na te wydarzenia w ramach serwisu internetowego, oprogramowanie
jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online,
w których prowadzona jest sprzedaż biletów na wydarzenia
rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne,
rekreacyjne lub kulturalne.
(210)
(731)

Nr ZT27/2018
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486320
(220) 2018 05 24
FORTEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) TEB TECHNIKUM
(210)
(731)

(531) 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 materiały edukacyjne w formie elektronicznej
do pobrania, książki w formie elektronicznej do pobrania,
podręczniki w formie elektronicznej do pobrania, foldery informacyjne w formie elektronicznej do pobrania, 16 drukowane materiały edukacyjne, książki, podręczniki, drukowane
foldery informacyjne, 25 odzież, nakrycia głowy, 41 edukacja, nauczanie, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi szkół,
usługi szkół, mianowicie techników, usługi szkół zawodowych, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie
kursów zawodowych, prowadzenie kursów językowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie konkursów
edukacyjnych, organizowanie obozów sportowych, usługi
edukacyjne w zakresie obozów wakacyjnych, doradztwo
zawodowe, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub
kształcenia, informacja o edukacji, usługi nauki na odległość
świadczone online, usługi wydawnicze, publikowanie materiałów edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie
podręczników, publikowanie folderów informacyjnych, udostępnianie materiałów edukacyjnych online, udostępnianie
książek online, udostępnianie podręczników online, udostępnianie folderów informacyjnych online, wypożyczanie
książek, organizowanie turniejów sportowych, organizowanie turniejów gier online, organizowanie i prowadzenie konkursów, organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, prowadzenie zajęć fitness, usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi
trenerów osobistych, 44 aromaterapia, salony fryzjerskie,
salony kosmetyczne, salony masażu, salony piękności, usługi
manicure.
(210) 486321
(220) 2018 05 24
(731) BARCZYK KAROL, Łasin
(540) CZARNY NIEDŹWIEDŹ

(531) 03.01.14, 05.07.13, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, aromatyzowane
napoje gazowane, bezalkoholowe napoje gazowane, soki
gazowane, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym,
lemoniada jako soki, gazowane soki owocowe, mieszane
soki owocowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje owocowe, soki owocowe, napoje na bazie owoców, soki
gazowane, sok pomidorowy jako napój, napoje zawierające
głównie soki owocowe, soki warzywne.
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486322
(220) 2018 05 24
PRAVNA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) PRAVNA

(210)
(731)

(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi administracyjne w zakresie kierowania
klientów na konsultacje z prawnikiem, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług na rzecz
osób trzecich, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, usługi zarządzania
społecznością on-line, nabywanie informacji o działalności
gospodarczej dotyczących działalności spółki, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, udzielanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących spółek typu joint venture, 41 edukacja
prawna, szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych,
45 doradztwo prawne, usługi prawne, usługi rejestracyjne,
mediacja, usługi informacji prawnej, dostarczanie informacji
prawnych, kompilacja informacji prawnych, usługi radców
prawnych, usługi asystentów prawnych, uwierzytelnianie
dokumentów prawnych, usługi monitorowania prawnego,
sporządzanie ekspertyz prawnych, usługi wsparcia prawnego, usługi prawne dotyczące testamentów, usługi komornicze, usługi prawne pro bono, badanie stanu prawnego
nieruchomości, pośrednictwo w procedurach prawnych,
organizowanie świadczenia usług prawnych, profesjonalne
konsultacje prawne dotyczące franchisingu, badania prawne, rejestrowanie nazw domen, porady prawne i zastępstwo
procesowe, monitorowanie znaków towarowych, licencjonowanie praw autorskich, pomoc prawna przy tworzeniu
umów, porady prawne w zakresie franchisingu, licencjonowanie zastosowań patentowych, licencjonowanie koncepcji
franczyzowych, licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie baz danych, doradztwo prawne w dziedzinie
opodatkowania, usługi w zakresie pomocy prawnej, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, usługi w zakresie badań prawnych, udzielanie opinii prawnych przez
ekspertów, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi
prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej,
usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów, usługi
prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, usługi
prawne dotyczące praw własności intelektualnej, świadczenie usług w zakresie badań prawnych, doradztwo związane
z osobistymi sprawami prawnymi, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, badania [wyszukiwanie]
w zakresie informacji prawnych, usługi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich, usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, licencjonowanie
praw związanych z filmami, licencjonowanie patentów i zastosowań patentowych, doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej, usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, przygotowywanie raportów
prawnych z zakresu praw człowieka, usługi w zakresie badań
i dochodzeń prawniczych, usługi w zakresie alternatywnego
rozstrzygania sporów, usługi doradcze związane z prawami
konsumenta, usługi związane z przeniesieniem tytułu własności, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, usługi licencjonowania
związane z prawami do przedstawień, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw autorskich, usługi
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prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów,
usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich
do druków, usługi prawnicze związane z prawami do własności wakacyjnej, usługi monitorowania znaków towarowych
do celów doradztwa prawnego, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa
prawnego, licencjonowanie praw związanych z wykorzystywaniem zdjęć, usługi licencjonowania związane z produkcją
towarów, licencjonowanie praw związanych z produkcjami
telewizyjnymi, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, licencjonowanie praw związanych z produkcjami
audio, usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw
do transmisji, usługi prawne związane z eksploatacją praw
własności intelektualnej, licencjonowanie praw związanych
z produkcjami wideo, usługi prawne świadczone w związku
z procesami sądowymi, usługi prawne związane z eksploatacją praw do emisji, licencjonowanie materiałów filmowych,
telewizyjnych i wideo, licencjonowanie w zakresie badań
i rozwoju, usługi prawne w zakresie procedur związanych
z prawami własności przemysłowej, usługi badań prawnych
i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej, udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej, licencjonowanie praw do filmów,
produkcji telewizyjnych i wideo, licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie praw autorskich, licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie znaków
towarowych, usługi prawne związane z eksploatacją praw
własności przemysłowej i praw autorskich, eksploatacja praw
własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie, usługi prawne z zakresu zarządzania prawami
licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych,
rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użytkowników
w globalnej sieci komputerowej, usługi prawne w zakresie
negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami
własności intelektualnej, licencjonowanie praw związanych
z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi, usługi prawne związane z zarządzaniem
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami
filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, usługi
prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych
i muzycznych, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie
na rzecz osób trzecich.
(210) 486358
(220) 2018 05 25
(731) KOLBUS RAFAŁ EFFECT MEDIA, Brwinów
(540) lovia

(531) 27.05.01, 27.05.05, 19.01.11, 26.11.12, 26.13.01
(510), (511) 11 akcesoria do pryszniców, akcesoria do umywalek, akcesoria łazienkowe, armatury łazienkowe, baterie
do umywalek, baterie do wanien, baterie kranowe, baterie prysznicowe, brodziki prysznicowe, deski sedesowe,
dozowniki środków dezynfekujących do łazienek, drzwi
prysznicowe, dźwignie do obsługi toaletowych zbiorników
wody, głowice prysznicowe, instalacje łazienkowe, kabiny
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prysznicowe, krany, kurki, metalowe korki do pryszniców,
metalowe korki do umywalek, metalowe korki do wanien,
muszle klozetowe, natryski, prysznice, osłony zabezpieczające przed dziećmi na wylewki wannowe, osprzęt do wanien, panele prysznicowe, pisuary, rączki do prysznica, rury
wodociągowe do instalacji sanitarnych, sitka do użytku
w brodzikach prysznicowych, spryskiwacze do baterii,
szklane kabiny prysznicowe, ścianki do kabin prysznicowych, ubikacje, umywalki [części instalacji sanitarnych],
wanny, węże prysznicowe, wyposażenie łazienek, wyroby
sanitarne wykonane z kamienia, wyroby sanitarne wykonane z porcelany, wyroby sanitarne ze stali nierdzewnej,
zatyczki do umywalek, zawory do rur i rurociągów, zawory prysznicowe, zlewozmywaki, 21 dopasowywane półki
na kremy do twarzy, dopasowywane półki na produkty
do utrwalania włosów, dopasowywane uchwyty na kremy
do pielęgnacji skóry, dozowniki do ręczników papierowych,
dozowniki mydła, dozowniki mydła w płynie, dozowniki papieru toaletowego, dozowniki produktów do mycia ciała,
dozowniki produktów do utrwalania włosów, dozowniki
szamponu, dozowniki żelu pod prysznic, drążki na ręczniki,
misy i miseczki, mydelniczki, uchwyty na mydło, uchwyty na pędzle do golenia, uchwyty na produkty do mycia
ciała, uchwyty na szampon, uchwyty na szklanki do łazienek, wieszaki na ręczniki, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu.
(210) 486359
(220) 2018 05 25
(731) CZOSKA MARIUSZ, Gdynia; SALA WOJCIECH, Gdynia
(540) Pueblo

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11,
27.03.01, 27.03.03, 27.03.11, 27.03.15, 26.01.02, 26.01.04,
26.01.15, 26.01.16, 26.01.18, 03.11.01, 03.11.24, 03.09.16,
03.09.24, 05.01.12, 05.01.20, 05.11.19, 11.03.06, 26.11.03,
26.11.12, 26.11.13
(510), (511) 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia,
imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, katering
obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), organizowanie bankietów, przygotowanie dań kuchni japońskiej do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie posiłków i napojów, rezerwacja stolików
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, spersonalizowane usługi planowania
posiłków za pośrednictwem strony internetowej, usługi
degustacji win (dostarczanie napojów), usługi doradców
w zakresie win, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi
herbaciarni, usługi koktajlbarów, usługi mobilnych restaura-
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cji, usługi ogródków piwnych, usługi osobistych kucharzy,
usługi restauracji serwujących dania kuchni amerykańskiej,
usługi restauracji serwujących dania kuchni meksykańskiej,
usługi restauracji serwujących dania kuchni teksasko-meksykańskiej, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji z sałatkami, usługi restauracji z sokami, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 486365
(220) 2018 05 25
(731) RODZEWICZ TOMASZ FORTIS, Ząbkowice Śląskie
(540) REBELIA
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kawa, kakao i namiastki tych towarów, napoje kawowe, ryż,
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, wyroby
piekarnicze, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
przekąski w postaci ciast owocowych, gofry, słodycze, sosy,
43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, kawiarnie, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, przygotowywanie posiłków
i napojów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, restauracje dla turystów, serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi cateringowe, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości.
486386
(220) 2018 05 25
FUNDACJA CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW
DLA ŻYCIA I RODZINY, Warszawa
(540) MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10,
26.03.23, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 35 administrowanie sprzedażą, negocjowanie
umów kupna i sprzedaży towarów, promocja sprzedaży,
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, usługi handlu hurtowego w odniesieniu
do akcesoriów odzieżowych, usługi reklamowe w zakresie
promocji napojów, usługi reklamowe w zakresie odzieży,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi
(z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej w związku
z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami
bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży hurtowej
w związku z piwem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą.
486368
(220) 2018 05 25
4 FOODIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) RYBAŚNIE

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 03.09.01, 03.09.13, 03.09.24, 11.01.03, 11.01.04,
27.03.15, 27.05.01, 27.05.05, 26.03.06, 26.03.07, 26.03.10,
26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, potrawy
rybne, drób, gotowe posiłki składające się głównie z ryb,
gotowe posiłki z mięsa, zupy, wywary i ekstrakty mięsne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, pasty rybne
i z owoców morza, sałatki gotowe, mięso i wędliny, 30 ciasta, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, kasze, danie
gotowe zawierające makaron, potrawy z makaronu, potrawy na bazie mąki, pizza, dania na bazie ryżu, sosy, herbata,

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.09.01, 02.07.23
(510), (511) 35 rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, publikowanie tekstów sponsorowanych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi impresariów w działalności artystycznej, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, statystyczne zestawienia, produkcja filmów reklamowych, usługi promocji i reklamy postaw propagujących wartości związane z związane
z cywilizacją chrześcijańską zwłaszcza z cywilizacją życia
i rodziny, 41 usługi organizowania projekcji, sympozjów, konferencji, zjazdów, seminariów, pokazów audiowizualnych,
wystaw, spotkań dyskusyjnych, zgromadzeń, marszów, manifestacji i pochodów poświęconych problemom społecznym,
kulturze i cywilizacji chrześcijańskiej, usługi organizowania
wymiany kulturalnej młodzieży chrześcijańskiej w kraju
i za granicą, usługi organizowania spotkań, zlotów i obozów
dla dorosłych, dzieci i młodzieży poświęconych problemom
społecznym, kulturze i cywilizacji chrześcijańskiej, usługi organizowania koncertów, balów i imprez o charakterze rozrywkowym celem propagowania kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, 45 organizowanie imprez, spotkań i zgromadzeń
o charakterze religijnym.
(210) 486392
(220) 2018 05 25
(731) GOLISZ MARCIN MAXV, Głowno
(540) MAXV
(510), (511) 25 obuwie, odzież.
(210) 486393
(220) 2018 05 25
(731) GOLISZ MARCIN MAXV, Głowno
(540) FOBYA
(510), (511) 25 obuwie, odzież.
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486403
(220) 2018 05 26
RESTAURACJA TRZY KACZKI BRONIKOWSKI W.,
BRONIKOWSKA B. SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) TRZY KACZKI

(210)
(731)

(531) 03.07.06, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 43 usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos, usługi w zakresie restauracji, usługi rezerwacji
miejsc w restauracjach, usługi barów i restauracji, udzielanie
informacji dotyczących restauracji, usługi restauracyjne, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi kateringowe, usługi kateringowe obwoźne.
486410
(220) 2018 05 27
FENOMENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Przytulanie.pl
(210)
(731)

(531) 02.07.02, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 44 usługi profesjonalnego przytulania, usługi terapeutyczne, usługi psychologów, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny
alternatywnej.
486423
(220) 2018 05 28
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno
(540) Miedziowy 50 WP
(510), (511) 1 nawozy dla rolnictwa, preparaty z mikroelementami dla roślin, środki chemiczne dla rolnictwa.
(210)
(731)

486425
(220) 2018 05 28
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno
(540) Siarkowy 80 WG
(510), (511) 1 nawozy dla rolnictwa, preparaty z mikroelementami dla roślin, środki chemiczne dla rolnictwa.
(210)
(731)

486426
(220) 2018 05 28
INSTYTUT NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków
(540) energoecozol
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do paliwa.

(210)
(731)
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(210) 486428
(220) 2018 05 28
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Kompakt finanse

(531) 26.11.01, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne
nośniki danych, dyski magnetyczne, obliczeniowe, optyczne, kompaktowe, dyskietki, hologramy, aparatura do przetwarzania informacji, maszyny liczące i sumujące, pamięci
komputerowe, wykrywacze fałszywych pieniędzy, bankomaty, karty magnetyczne, karty magnetyczne identyfikacyjne, karty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty kredytowe
i bankomatowe, karty inteligentne (z obwodami scalonymi,
zintegrowanymi), oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, elektroniczne nośniki danych,
35 usługi, w tym także przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych i portali społecznościowych, w zakresie doradztwa w zarządzaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, udzielanie informacji i porad gospodarczych, prognozy
ekonomiczne, pomoc w zakresie działalności gospodarczej
dotycząca zakładania banków i spółek prawa handlowego,
prowadzenie rejestrów członków funduszy emerytalnych
oraz uczestników funduszy inwestycyjnych, 36 usługi bankowe i finansowe, usługi bankowe i finansowe przy użyciu
technik i technologii teleinformatycznych oraz mobilnych
technik i technologii teleinformatycznych, działalność finansowa i monetarna, usługi, w tym także przy wykorzystaniu
technologii teleinformatycznych i portali społecznościowych, w zakresie konsultacji, doradztwa i informacji w sprawach finansowych, pomoc w gospodarowaniu finansami
odbiorców usług bankowych, analizy finansowe, emisja oraz
obsługa kart kredytowych i debetowych, bonów, czeków
podróżnych, emisja i obrót papierami wartościowymi, wycena finansowa i pośrednictwo giełdowe, usługi inwestycyjne,
usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, prowadzenie
rachunków bankowych, obsługa oraz przyjmowanie lokat
terminowych i wkładów oszczędnościowych, otwieranie
akredytyw, udzielanie kredytów oraz pożyczek, transakcje
finansowe i elektroniczny transfer kapitału, usługi maklerskie, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi powiernicze
i depozytowe, wymiana walut, operacje wekslowe i czekowe, udostępnianie skrytek sejfowych, nabywanie i zbywanie
wierzytelności pieniężnych oraz nieruchomości, rozliczenia pieniężne, udzielanie kredytów i pożyczek, udzielanie
i potwierdzanie poręczeń, obrót wartościami dewizowymi
i papierami wartościowymi, obsługa finansowa obrotów
za granicą, prowadzenie kont depozytowych papierów
wartościowych, przechowywanie przedmiotów i papierów
wartościowych, doradztwo bankowe i ubezpieczeniowe,
zbieranie zamówień na usługi w zakresie funduszy emerytalnych i zawierania umów członkowskich, pełnienie funkcji
depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych,
administrowanie funduszami na zlecenie organów państwowych i innych osób, przyjmowanie zleceń nabywania
i odkupywania oraz zapisów na jednostki uczestnictwa lub
na certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych,
zamiana wierzytelności na składniki majątku dłużnika, skup
i sprzedaż wartości dewizowych, pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym, 45 usługi prawne w zakresie zakładania banków
i spółek prawa handlowego.
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486430
(220) 2018 05 28
WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) WALTER KOMPRESSORTECHNIK

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), narzędzia rolnicze inne niż
narzędzia ręczne, inkubatory do jaj, automaty sprzedające.
486431
(220) 2018 05 28
INSTYTUT NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków
(540) RT INiG
(210)
(731)

(531) 26.04.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 sprawdzanie jakości w zakresie wyrobów
stosowanych w branży gazowniczej i sanitarnej, kontrola jakości surowców w zakresie wyrobów stosowanych w branży
gazowniczej i sanitarnej, kontrola jakości wytworzonych produktów w zakresie wyrobów stosowanych w branży gazowniczej i sanitarnej, testowanie, stwierdzanie i kontrola jakości
w zakresie wyrobów stosowanych w branży gazowniczej
i sanitarnej.
(210) 486432
(220) 2018 05 28
(731) KOSSEK MICHAŁ, Bukowina Tatrzańska
(540) Górskie Wspomnienie
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miejsc w pensjonatach, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania
tymczasowego za pośrednictwem Internetu, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, rezerwacje hotelowe, tymczasowe zakwaterowanie, świadczenie usług rezerwacji pokojów
oraz rezerwacji hoteli, tymczasowy wynajem pokoi, usługi
biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelu, usługi hosteli dla turystów, usługi hoteli i moteli, usługi
hotelowe, usługi kawiarni, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi
restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji pokojów, usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi
w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie
rezerwacji zakwaterowania, wynajmowanie pokoi, wynajmowanie kwater, wynajem zakwaterowanie tymczasowego
w domach i mieszkaniach wakacyjnych, wynajem zakwaterowania na urlop, wynajem pokoi jako tymczasowego
zakwaterowania, wynajem domów letniskowych, wycena
zakwaterowania w hotelach, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, zajazdy dla turystów, zapewnianie
zakwaterowania w hotelach i motelach, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych,
zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach
i mieszkaniach, zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, zakwaterowanie tymczasowe świadczone przez rancza dla turystów,
zakwaterowanie na pobyt czasowy.
(210) 486435
(220) 2018 05 28
(731) UCHAŃSKI MACIEJ BLUMAK, Wrocław
(540) BLUMIŚ
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet
artykułów spożywczych, przemysłowych, żywnościowych,
tytoniowych, alkoholowych, higienicznych, utrzymania
czystości, kosmetycznych, do prania i czyszczenia, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.
(210) 486436
(220) 2018 05 28
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) mBooster

(531) 06.01.02, 03.07.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, domy dla
ludzi starszych [emerytura], domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, hostele (schroniska), oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych,
motele, koktajlbary, kawiarnia, informacja na temat hoteli,
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, pensjonaty, domy gościnne, pensjonaty, ośrodki
wypoczynkowe, organizowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, organizowanie zakwaterowania dla turystów, organizowanie
i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania, rezerwacja zakwaterowania dla turystów, rezerwacja
zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania
na rzecz podróżnych, restauracje dla turystów, rezerwacja

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.08, 26.04.09
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 35 usługi
doradztwa oraz pomocy w organizowaniu, prowadzeniu
i zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania rynku, badania opinii publicznej, usługi przetwarzania danych, usługi
wyszukiwania informacji w plikach komputerowych i w dokumentach na nośnikach papierowych, wynajem oraz
dzierżawa maszyn biurowych, sprzętu komputerowego
i wyposażenia biurowego, usługi w zakresie pośrednictwa
pracy,usługi w zakresie agencji pracy tymczasowej, rekrutacja i dobór personelu, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, opracowywanie i powielanie dokumentów,
prace biurowe, administrowanie biurami, 36 usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
świadczone drogą elektroniczną usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, usługi
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bankowe, usługi bankowe świadczone drogą elektroniczną, udzielanie kredytów i pożyczek, zarządzanie i doradztwo w sprawach finansowych, analizy finansowe, wycena
finansowa, usługi agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
37 konserwacja i naprawa maszyn biurowych i sprzętu
komputerowego, 38 usługi w zakresie przesyłania informacji, usługi w zakresie centrów telefonicznych, 39 transport,
informacja o transporcie, wynajmowanie środków transportu, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu,
magazynowanie i przechowywanie towarów, informacja
o magazynowaniu, dostarczanie przesyłek, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w zakresie przechowywania dokumentów w postaci papierowej i magazynowania elektronicznych nośników danych, 40 usługi drukowania, usługi
poligraficzne, 41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze
w zakresie oprogramowania komputerowego, publikacje książek i periodyków, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pisanie i publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, 42 doradztwo w sprawach oprogramowania, sprzętu komputerowego i technologii informacyjnej
(IT), zarządzanie technologią informacyjną, projektowanie,
powielanie, konserwacja, instalacja, aktualizacja i wypożyczanie oprogramowania komputerowego oraz technologii
informatycznych, tworzenie oraz zarządzanie stronami internetowymi i portalami internetowymi.
(210) 486441
(220) 2018 05 28
(731) KRZEMIŃSKA MALWINA, Chudów
(540) CINAMOON
(510), (511) 14 zegarki, 25 odzież, obuwie, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku z odzieżą, obuwiem i zegarkami
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz
sieci Internet.
486474
(220) 2018 05 28
LONDOŃSKI TOMASZ FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA FOSTER, Olsztyn
(540) Tankuj na Biało-Czerwonej
(210)
(731)
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(540) GrassPack

(531)

03.04.02, 26.04.02, 26.04.22, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, opakowania z papieru, folie z tworzyw sztucznych do pakowania lub zabezpieczenia w transporcie, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, 17 folie
z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, folie
z tworzyw sztucznych nie do pakowania, folie metalowe izolacyjne, folie przyciemniające i zabarwione, 35 usługi: agencji
importowo-eksportowych, agencji informacji handlowych,
agencji reklamowych, analiz rynkowych, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, dystrybucji materiałów reklamowych, takich
jak: próbki, druki, prospekty, broszury, handlowych informacji i porad udzielanych konsumentom w punktach informacji
konsumenckiej, pozyskiwania danych do komputerowych
baz danych, wyszukiwania informacji w komputerowych
plikach, dla osób trzecich, prezentowania produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocji sprzedaży
dla osób trzecich, kolportażu próbek, publikowania tekstów
sponsorowanych, reklamowe, reklamowe na billboardach,
reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
i tworzenia tekstów sponsorowanych, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej, promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowania targów w celach handlowych lub reklamowych,
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi sprzedaży folii z tworzyw sztucznych.
486493
(220) 2018 05 29
DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) MOHIKANIN

(210)
(731)
(531) 15.01.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi prowadzenia stacji paliw w zakresie
sprzedaży detalicznej i hurtowej: benzyny, oleju napędowego, gazu płynnego, olejów silnikowych, akcesoriów samochodowych, kosmetyków samochodowych, 37 usługi stacji
obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa].
486490
(220) 2018 05 29
TEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Suwałki
(540) ISABELE VALIANTE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wino.
(210)
(731)

(210)
(731)

486492
(220) 2018 05 29
GÓRKA GRZEGORZ GÓRPLAST, Potycz

(531) 03.07.01, 03.07.19, 09.01.07, 24.15.02, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje witaminizowane, aromatyzowane
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napoje gazowane, sorbety w postaci napojów, napoje owocowe, napoje warzywne, soki, soki owocowe, soki warzywne,
nektary owocowe, nektary warzywne, koktajle bezalkoholowe, woda, woda mineralna i gazowana, syropy owocowe,
preparaty do produkcji napojów.
486495
(220) 2018 05 29
DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) OKO PIRATA
(210)
(731)
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(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.01.01, 27.01.06, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje witaminizowane, aromatyzowane
napoje gazowane, sorbety w postaci napojów, napoje owocowe, napoje warzywne, soki, soki owocowe, soki warzywne,
nektary owocowe, nektary warzywne, koktajle bezalkoholowe, woda, woda mineralna i gazowana, syropy owocowe,
preparaty do produkcji napojów.
486502
(220) 2018 05 29
WEB2PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KEY2PRINT
(210)
(731)

(531) 02.09.22, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje witaminizowane, aromatyzowane
napoje gazowane, sorbety w postaci napojów, napoje owocowe, napoje warzywne, soki, soki owocowe, soki warzywne,
nektary owocowe, nektary warzywne, koktajle bezalkoholowe, woda, woda mineralna i gazowana, syropy owocowe,
preparaty do produkcji napojów.
486498
(220) 2018 05 29
DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) HEJNAŁOWE AIPA
(210)
(731)

(531) 09.01.07, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje witaminizowane, aromatyzowane
napoje gazowane, sorbety w postaci napojów, napoje owocowe, napoje warzywne, soki, soki owocowe, soki warzywne,
nektary owocowe, nektary warzywne, koktajle bezalkoholowe, woda, woda mineralna i gazowana, syropy owocowe,
preparaty do produkcji napojów.
486499
(220) 2018 05 29
DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) HEL ME

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.04
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do handlu
elektronicznego, 42 tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego, dostępnego on-line, do wykorzystania w działalności wydawniczej
i drukarskiej.
486503
(220) 2018 05 29
DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Tęga Szycha
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje witaminizowane, aromatyzowane
napoje gazowane, sorbety w postaci napojów, napoje owocowe, napoje warzywne, soki, soki owocowe, soki warzywne,
nektary owocowe, nektary warzywne, koktajle bezalkoholowe, woda, woda mineralna i gazowana, syropy owocowe,
preparaty do produkcji napojów.
(210) 486504
(220) 2018 05 29
(731) GUT LASYK ZOFIA, Zakopane
(540) Adria Pensjonat ZAKOPANE

(531) 01.01.04, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi hotelowe.
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486550
(220) 2018 05 30
NEO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Neo Energy

(210)
(731)
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(531) 26.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 40 utylizacja i zagospodarowanie odpadów, 41 edukacja ekologiczna, 42 ochrona środowiska
- doradztwo.
486574
(220) 2018 05 30
STELMACH ELŻBIETA CENTRUM SZKOLENIOWOROZWOJOWE SAPIENTIA, Szczecin
(540) SAPIENTIA
(210)
(731)

(531)

01.15.09, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.19, 26.07.04, 26.11.03,
26.11.14, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 energia elektryczna, 39 dostawa energii elektrycznej, 40 wytwarzanie energii.
486552
(220) 2018 05 30
AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) UNIREGEN
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, balsamy
inne niż do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych,
emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, farby do włosów, farby do brody, henna [barwnik kosmetyczny],
kosmetyki do brwi, kosmetyki do rzęs, lakier do włosów, lakier
do paznokci, maski kosmetyczne, odżywki do włosów, ołówki
do brwi, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do kręcenia
włosów, preparaty do prostowania włosów, suche szampony,
szampony, rzęsy sztuczne, zestawy kosmetyków, 5 produkty
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy i preparaty witaminowe, mineralne dodatki do żywności w postaci suplementów, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety dla ludzi, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, napary
lecznicze, herbatki lecznicze, preparaty medyczne, materiały
do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
medyczne preparaty do odchudzania, dietetyczne napary
do celów medycznych, kapsułki odchudzające, dodatki dietetyczne w formie napojów, napoje stosowane w lecznictwie,
napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi,
preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty zmniejszające apetyt, suplementy diety do użytku dietetycznego,
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy ziołowe w płynie, tabletki wspomagające odchudzanie, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach
dietetycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla diabetyków wszystkie wyżej wymienione towary nie są przeznaczone dla zwierząt.
(210)
(731)

486553
(220) 2018 05 30
OILER ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ
I OLEJÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Oiler Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A.
(210)
(731)

(531) 26.01.05, 26.01.21, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dobór i ewaluacja personelu za pomocą metod psychotechnicznych, przeprowadzanie testów psychometrycznych
w celu selekcji, doboru lub ewaluacji personelu, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji, doboru lub
ewaluacji personelu, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi
rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich,
doradztwo biznesowe i usługi doradcze, z wyjątkiem tych
związanych z finansami, księgowością lub usługami standardów księgowych, doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich,
przeprowadzanie testów osobowości do celów rekrutacji,
usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, usługi planowania kariery, usługi agencji pośrednictwa
pracy i rekrutacji pracowników, zarządzanie zasobami ludzkimi, 41 nauczanie i szkolenia, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, szkolenia
biznesowe, szkolenia edukacyjne, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, coaching w zakresie życia
osobistego i zawodowego, doradztwo zawodowe, usługi
szkoleniowe i w zakresie rozwoju osobistego, 44 badanie
osobowości do celów psychologicznych, badania psychologiczne i psychometrycznych, doradztwo psychologiczne,
konsultacje psychiatryczne i psychologiczne, psychoterapia,
psychoterapia holistyczna, psychiatria, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, usługi w zakresie oceny osobowości, zdrowia psychicznego, usługi w zakresie psychologii pracy.
(210) 486616
(220) 2018 06 01
(731) TOKARSKI MACIEJ KRÓLOWA SHOPPINGU, Sieniawa
(540) Królowa Shoppingu
(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży
odzieżowej.
486619
(220) 2018 06 01
ŁUKOWA TOBACCO COMPANY MICHAŁ HYZ,
MIECZYSŁAW PEKALA SPÓŁKA JAWNA, Łukowa
(540) Łukowa TOBACCO

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń, tytoń surowy, tytoń w liściach, tytoń
do papierosów, wyroby tytoniowe, tytoń do fajek, tytoń
do palenia, tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty
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tytoniu), 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą
i marketingu.
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(210) 486676
(220) 2018 06 04
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) mServices

486656
(220) 2018 06 04
CWK OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka
(540) FUTURE ENERGY FORUM
(210)
(731)

(531)

(531) 26.01.01, 26.01.12, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 41 informacja o imprezach rozrywkowych.
(210) 486665
(220) 2018 06 04
(731) MOROZ EWELINA EUPHORIA, Rudnik nad Sanem
(540) DIAMOND TOUCH LUXURY

(531) 17.02.01, 17.02.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 balsamy do włosów, maskara do włosów,
olejek do włosów, olejki do włosów, preparaty do włosów,
żele do włosów, toniki do włosów, tonik do włosów, wosk
do włosów, rozjaśniacze do włosów, farby do włosów, kremy
do włosów, krem do włosów, kosmetyki do włosów, szampony do włosów, szampon do włosów, odżywki do włosów, lakiery do włosów, lakier do włosów, pianki do włosów,
pianka do włosów, balsam do włosów, pomady do włosów,
maseczki do włosów, serum do włosów, płyny do włosów,
odżywki stosowane na włosy, preparaty do układania włosów, olejek do układania włosów, środki do nawilżania włosów, pianki do stylizacji włosów, płyny ochronne do włosów,
olejki do odżywiania włosów, środki do pielęgnacji włosów,
preparaty do pielęgnacji włosów, nielecznicze płyny do włosów, preparaty nabłyszczające do włosów, płyny pielęgnacyjne do włosów, preparaty do mycia włosów, preparaty
odżywcze do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów,
odżywki nawilżające do włosów, woski do układania włosów, lakiery do układania włosów, płyny do układania włosów, płyny do stylizacji włosów, preparaty do kuracji włosów,
maski do pielęgnacji włosów, maseczki do stylizacji włosów,
serum do pielęgnacji włosów, serum do układania włosów,
pianki ochronne do włosów, kremy ochronne do włosów,
kosmetyczne płyny do włosów, kremy do pielęgnacji włosów, kremy pielęgnacyjne do włosów, szampony do włosów
dla ludzi, produkty do pielęgnacji farbowanych włosów,
produkty do ochrony farbowanych włosów, balsamy do wygładzania i prostowania włosów, preparaty do ochrony
włosów przed słońcem, produkty do układania włosów dla
mężczyzn, płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego],
płyny do kuracji wzmacniających włosy, płukanki do włosów
[szampon z odżywką], preparaty kosmetyczne do włosów
i skóry głowy, preparaty do pielęgnacji włosów, nie do celów
medycznych.

26.04.01, 26.04.05, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.18,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 35 usługi
doradztwa oraz pomocy w organizowaniu, prowadzeniu
i zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania rynku, badania opinii publicznej, usługi przetwarzania danych, usługi
wyszukiwania informacji w plikach komputerowych i w dokumentach na nośnikach papierowych, wynajem oraz
dzierżawa maszyn biurowych, sprzętu komputerowego
i wyposażenia biurowego, usługi w zakresie pośrednictwa
pracy, usługi w zakresie agencji pracy tymczasowej, rekrutacja i dobór personelu, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, opracowywanie i powielanie dokumentów,
prace biurowe, administrowanie biurami, 36 usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
świadczone drogą elektroniczną usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, usługi
bankowe, usługi bankowe świadczone drogą elektroniczną, udzielanie kredytów i pożyczek, zarządzanie i doradztwo w sprawach finansowych, analizy finansowe, wycena
finansowa, usługi agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
37 konserwacja i naprawa maszyn biurowych i sprzętu
komputerowego, 38 usługi w zakresie przesyłania informacji, usługi w zakresie centrów telefonicznych, 39 transport,
informacja o transporcie, wynajmowanie środków transportu, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu,
magazynowanie i przechowywanie towarów, informacja
o magazynowaniu, dostarczanie przesyłek, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w zakresie przechowywania dokumentów w postaci papierowej i magazynowania elektronicznych nośników danych, 40 usługi drukowania, usługi
poligraficzne, 41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze
w zakresie oprogramowania komputerowego, publikacje książek i periodyków, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pisanie i publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, 42 doradztwo w sprawach oprogramowania, sprzętu komputerowego i technologii informacyjnej
(IT), zarządzanie technologią informacyjną, projektowanie,
powielanie, konserwacja, instalacja, aktualizacja i wypożyczanie oprogramowania komputerowego oraz technologii
informatycznych, tworzenie oraz zarządzanie stronami internetowymi i portalami internetowymi.
(210) 486732
(220) 2018 06 05
(731) ERDMANN KAROLINA, Warszawa
(540) YOGA BEAT
(510), (511) 41 nauczanie, trening i instruktaż sportowy,
usługi rozrywkowe związane ze sportem, usługi edukacyjne
związane ze sportem, organizowanie, programowanie i prowadzenie konwencjonalnych i wyspecjalizowanych ćwiczeń
sportowych.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

484708, 484769, 486423, 486425, 486426

3

480918, 483395, 483505, 483506, 483507, 484772, 484773, 484788, 485090, 485207, 485360, 485399, 485671,
486004, 486024, 486091, 486149, 486552, 486665

4

486550

5

474023, 482250, 484509, 484772, 484773, 484788, 484973, 485090, 485231, 485360, 485375, 485434, 485671,
485814, 485859, 486004, 486091, 486149, 486268, 486552

6

477252, 477255, 484011, 484014, 484018, 484672, 485579, 485581, 485612, 485714, 485715, 485719

7

474334, 484011, 484014, 484018, 485612, 486430

9

470195, 473241, 474334, 477252, 477255, 481668, 481671, 481672, 482723, 484345, 484348, 484576, 484577,
484579, 484760, 484780, 484989, 485574, 485579, 485581, 485704, 485705, 485771, 485845, 486102, 486154,
486316, 486320, 486428, 486436, 486502, 486676

10

485375, 486149

11

484011, 484014, 484018, 484509, 485612, 485812, 486358

12

485041, 485353, 485376

13

485579, 485581

14

486441

16

473241, 475718, 477252, 477255, 481668, 481671, 481672, 483405, 484969, 485690, 485771, 485820, 485855,
486038, 486291, 486320, 486492

17

486492

18

477252, 477255, 485195, 485682

19

474317, 485259, 485398, 485403, 485714, 485715, 485719, 485897

20

483898, 484780

21

477252, 477255, 485855, 486358

24

480582, 483898, 485736

25

473421, 475718, 475869, 477252, 477255, 483830, 483898, 484756, 484958, 485579, 485581, 486181, 486295,
486299, 486320, 486392, 486393, 486441

28

480755, 485235, 485638, 485665, 485682, 485736

29

474023, 483073, 484765, 485631, 485671, 485767, 485768, 485769, 486268, 486368

30

482144, 484162, 484163, 485238, 485239, 485426, 485631, 485671, 485767, 485768, 485769, 485849, 485855,
485927, 485928, 485966, 486015, 486256, 486269, 486368

31

474023, 485671

32

471436, 482250, 482733, 483233, 484162, 484163, 484374, 484376, 484747, 485767, 485768, 485769, 485855,
485961, 486321, 486493, 486495, 486498, 486499, 486503

33

471447, 482250, 486153, 486490

34

486619

35

473421, 474023, 475718, 475869, 477252, 477255, 482723, 483073, 483233, 483395, 483405, 483505, 483506,
483507, 484022, 484342, 484349, 484509, 484750, 484958, 484969, 484976, 484982, 485022, 485206, 485207,
485259, 485399, 485400, 485574, 485579, 485581, 485631, 485638, 485665, 485682, 485690, 485704, 485705,
485719, 485722, 485725, 485736, 485771, 485820, 485845, 485855, 486038, 486102, 486124, 486154, 486181,
486199, 486201, 486256, 486268, 486289, 486291, 486316, 486322, 486358, 486365, 486386, 486428, 486435,
486436, 486441, 486474, 486492, 486574, 486616, 486619, 486676

36

482981, 484022, 484259, 484410, 484668, 484750, 484976, 485690, 485771, 485820, 486045, 486154, 486428,
486436, 486676
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59

1

2

37

468065, 482723, 483437, 484011, 484014, 484018, 484342, 484349, 484509, 484760, 484982, 485227, 485399,
485719, 485722, 485743, 486124, 486140, 486436, 486474, 486676

38

484750, 484989, 485206, 485574, 485704, 485705, 485845, 486102, 486140, 486436, 486676

39

483804, 485041, 485353, 485690, 485820, 485845, 486124, 486436, 486550, 486676

40

482733, 484011, 484014, 484018, 484969, 485206, 485690, 485820, 486436, 486550, 486553, 486676

41

470195, 471875, 473241, 477252, 477255, 480755, 481668, 481671, 481672, 482144, 483405, 483705, 483706,
484708, 485022, 485399, 485638, 485665, 485684, 485690, 485704, 485705, 485771, 485820, 486038, 486182,
486242, 486291, 486316, 486320, 486322, 486386, 486436, 486553, 486574, 486656, 486676, 486732

42

468065, 470195, 471875, 474334, 481668, 481671, 481672, 483437, 484011, 484014, 484018, 484342, 484349,
484760, 484969, 484989, 485398, 485403, 485574, 485704, 485705, 485719, 485722, 486102, 486154, 486316,
486431, 486436, 486502, 486553, 486676

43

482144, 483073, 484162, 484163, 485690, 485767, 485768, 485769, 485820, 485849, 485855, 486045, 486289,
486292, 486359, 486368, 486403, 486432, 486504

44

468065, 477606, 482723, 483834, 484446, 485375, 485690, 485820, 486038, 486320, 486410, 486574

45

470195, 484022, 484750, 486322, 486386, 486428

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

”exa”
9dots.pl
AA Liquid powd-air
AA NATURAL SPA
AA VELVET SKIN
ACADEMY
ADAMED
Adria Pensjonat ZAKOPANE
ALERO MIKSTURA OLEI EKSTRAKTY
Z PACHNOTKI I KURKUMY
ALLEBILET
amazINK AREOLA
Anna Bogacka PERMANENT MAKEUP ARTIST
AromaVap
art in house
ATTIS
autopay
Avant
AVESTAN
Baby Opera
BÄCKER BECKER 1867 B UELZEN
Beams merino wool handemade with love
BIAŁY ŁABĘDZ
BJ BEETLE JUICE
Blinck
BLUMIŚ
BLUSZCZOWARZEKA
BSTONE
CA CAZZOTTI
Centrum Rozrywki Guliwer
CHEF PANDA CHINESE GOURMET FOOD
CHIKY 1998
CHONDRUM
CINAMOON
Columbus 1492
Columbus
Cycero machines
CZARNY ŁABĘDZ
CZARNY NIEDŹWIEDŹ
DECIEM
DERMO3ZON NATURALNY PRODUKT
ZAWIERAJĄCY BIOLOGICZNIE
CZYNNY OZON
DIAMOND TOUCH LUXURY
DIFFLAM

485897
480755
485360
486004
485090
471875
485434
486504

Diora
DiP
DOKTOR MARCHEWKA mobile
EGZOOVET
Eltra
energoecozol
ERIGO
ESCOLA VARSOVIA 2012
Escola Varsovia
estGen inżynieria tkankowa
FENIMARK BELLA DAME
FOBYA
FORUM INNOWACJI
FUTURE ENERGY FORUM
GAIN
Galeria Smaku Food & Coffee
gdanskin
GDAŃSKA WYTWÓRNIA Lodów
NATURALNYCH BEZ KONSERWANTÓW
GDAŃSKIE TARGI KSIĄŻKI
GEOS
GOŚCINIEC GB BOCIANOWO
Górskie Wspomnienie
GrassPack
Greenland TECHNOLOGIA EM
G-REX
G-REX
GSZ HPE POLAND hpepoland.eu
COMBAT HIDE WE PRODUCE YOU PROTECT
GT GTLUX Professional Cleaning
hadart
HEJNAŁOWE AIPA
HEL ME
hoper
HPE Poland
idt
ISABELE VALIANTE
KaDo bikes
KaDoBikes
KEY2PRINT
KIELCE MUSZTARDA KIELECKA delikatesowa
BEZ SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH
KIELCE MUSZTARDA KIELECKA grillowa
BEZ SUBSTANCJI KONSERWUJĄCH
KNOWLEDGE PASSION BOND

484579
484672
482723
483834
484576
486426
485227
485665
485638
484788
486181
486393
486291
486656
483706
485855
484773

486268
486316
486038
477606
486149
484976
484668
486154
474317
483505
485235
485631
480582
484374
473421
484259
486435
485022
485376
484756
485684
485849
485195
484973
486441
484163
484162
484982
484376
486321
483395

480918
486665
485814

485426
485725
486140
486292
486432
486492
484708
484345
484348
485581
485399
468065
486498
486499
485845
485579
485206
486490
485353
485041
486502
485927
485928
477255
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2

kokogood ...KARMIMY NATURĄ
Kompakt finanse
KONTRAST
Kosmowski Doskonałość to proces
Królowa Shoppingu
KS GÓRNIK WAŁBRZYCH 1946
LONG4BEAUTY ACTIVE GLYCOL
lovia
Łukowa TOBACCO
MACRO BIOS BAR
MALTOLOGY
MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY
MAXV
MBM Biotix
mBooster
meliotyk
Miedziowy 50 WP
mijo mate
MOHIKANIN
MONITOR POSTĘPOWANIA
EGZEKUCYJNEGO
MOSI
mServices
Neo Energy
NO MORE
O’SHOPPING
Oiler Organizacja Odzysku Opakowań
i Olejów S.A.
OKO PIRATA
ORGANIC MATT
Original SKILLS
OSHOPPING
ovoc
PAPERLESS 365
PAPERLESS TRUST
PARIS-VENISE CHANEL
payroll.pl
PERSPEKTYWICZNE gatunki w ogrodnictwie
Piaseczyńskie
PIEROGARNIA STARY MŁYN
PIEROGI PUSTELNIKA
Pod powierzchnią
Politechnika Warszawska
POLSKI ARDEN
Polski Farmer INTEGRACJA ROLNICTWA
POWERbank
PP Pewny-Prawnik.pl
PRAVNA
Print Cycero
PROKIT
Przytulanie.pl

484765
486428
486182
486124
486616
475718
486091
486358
486619
486289
471447
486386
486392
485859
486436
485375
486423
471436
486493
470195
484958
486676
486550
475869
485690
486553
486495
485259
486256
485820
485207
485574
486102
486024
485771
483405
483233
482144
485966
485704
481671
484446
474334
482250
484750
486322
484969
485231
486410

61
1

Pueblo
Pułapka
PW
PWO PARAGRAF
Q QSense Exceed your needs
REBELIA
repellius
repellius
REPUBLIKA BURGERA
Rodzicielstwo…to skomplikowane.
Make it E-zzy
ROMEO I JULIA 3D
Royal Floor
Royal Floor
R-shield 4000
RT INiG
RUCK LUCK.pl PODŁOGI I DRZWI
RuckZuck podłogi i drzwi
RYBAŚNIE
SAFE4SPORT.PL
SAPIENTIA
screenity
SERVILO
Siarkowy 80 WG
SILVER MONKEY
Smak w nowym, większym wymiarze!
SMOK KRAKOWSKI
SMOK WAWELSKI
Smykoland SKLEPY DZIECIĘCE
Smykoland
SO GOOD SODA
SPOTKANIA KOBIET AUTENTYCZNYCH
SS SASSY SIS
Stereotheism
sterimed
SUPER AIR
ŚF UP
ŚFUP
ŚFUP
Ślimak FOOD SERVICE
Ślimak FOOD SERVICE
Tankuj na Biało-Czerwonej
TEB TECHNIKUM
Tęga Szycha
THE ABNORMAL BEAUTY COMPANY
THE ORDINARY
THE ORIGINAL PREMIUM BLACK ENERGY
TONSIL
TORUŃSKIE WÓDKI GATUNKOWE T 1884
PLUM VODKA ŚLIWOWICA POLSKA
T-proof 450

2

486359
485705
481668
484410
485400
486365
486295
486299
483073
485736
473241
485714
485715
485398
486431
485719
485722
486368
485682
486574
482981
484342
486425
484780
486015
485239
485238
486201
486199
485961
486242
484747
483705
484509
485812
484018
484011
484014
485767
485768
486474
486320
486503
483507
483506
486269
484577
486153
485403

62
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TRANSBiT
TRIAPART
TRZY KACZKI
TUTU PRINCESS
UNIREGEN
URKOM
VE VOLTBAU ELECTRIC
vital pet
WALTER KOMPRESSORTECHNIK
W-BLOCK

1

2

484989
486045
486403
483830
486552
484760
485743
474023
486430
485612

Nr ZT27/2018
2

WIEDZA PASJA WIĘŹ

477252

WMW INTERNATIONAL TRANSPORT

483804

WPW Wołczek Proksa & Wspólnicy

484022

WUT

481672

yej

484772

YOGA BEAT

486732

ZDROWIE i NATURA

485671

ZERO PIANY ODPIENIACZ

484769

ZŁOTY KŁOS piwo jasne pszeniczne

482733

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.
1250715
1340632
1343792
1343794
1369835
1406348
1406349
1406350
1406365
1406375
1406393
1406403
1406404
1406479
1406502
1406503
1406504
1406526
1406563
1406569
1406571
1406592
1406637
1406686
1406709
1406718
1406758
1406759
1406760

Logitrans (2017 09 08)
CFE: 01.05.23, 26.11.12, 29.01.13
39
Cura-Curve (2018 05 09)
3, 5, 10, 21
NUTRI-EXTREME (2018 05 29)
3
SUBLIME RESTRUCTURE (2018 05 29)
3
Pandora (2018 04 25)
CFE: 27.05.01
7, 8
GELAISI (2018 04 16)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
19
2018 04 16)
CFE: 28.03.00
11
NEWPEARL (2018 04 16)
CFE: 27.05.09
11
GLUSCO (2017 12 27, 2017 08 30)
CFE: 26.04.03, 29.01.12
4
CONNFLY (2017 11 08)
CFE: 27.05.03
9
SHEONE (2018 02 21)
CFE: 03.07.06, 28.03.00
24
SUMMIT (2018 04 16)
CFE: 27.05.17
19
2018 04 16)
CFE: 28.03.00
19
BUTIFOUR (2018 05 02)
1, 5
Flextrans (2018 03 09, 2017 10 13)
7
Multitrans (2018 03 09, 2017 10 13)
7
Metaltrans (2018 03 09, 2017 10 13)
7
GUSTA MINI (2018 04 20)
31
2018 03 26)
CFE: 03.03.01, 26.01.03
12
2018 03 29)
CFE: 28.03.00
5
FAMA (2018 03 29, 2017 11 28)
CFE: 27.05.01
10
CHOCOPREVIA (2018 04 18)
31
Welcome to SPAIN BUSINESS (2017 12 21)
CFE: 24.07.01, 27.05.10, 29.01.13
35
ARES SHIPYARD (2017 11 28)
CFE: 26.01.01, 27.05.10, 29.01.13
12
Glusco Energy (2017 12 27)
CFE: 01.15.05, 26.11.03, 27.05.10, 29.01.13
4
BLACK CANYON (2018 02 13)
CFE: 03.01.08, 06.01.01, 27.05.10, 29.01.12
31
Instar (2018 04 26, 2017 10 27)
8
Twistor (2018 04 26, 2017 10 27)
8
Twox (2018 04 26, 2017 10 27)
8

1406761
1406798
1406862
1406887
1406893
1406894
1406902
1406977
1406988
1406990
1406992
1407000
1407019
1407045
1407051
1407055
1407064
1407141
1407168
1407169
1407245

1407292
1407388
1407404

Combix (2018 04 26, 2017 10 27)
8
SUPER WINGS (2018 01 24)
CFE: 01.05.02, 03.07.17,
12, 16, 18, 20, 21,
26.11.21, 27.05.02
24, 27, 35, 43
Snacklife (2017 12 25)
CFE: 02.09.01, 27.05.07
30, 35
ROSHEN MILKY-NUTTY (2017 12 05)
CFE: 05.07.06, 19.03.24, 25.07.01, 29.01.13
30
ZHARA (2017 12 21)
CFE: 26.04.05, 27.05.15
35, 41
SACA (2017 11 14, 2017 07 13)
CFE: 27.05.01
6
JIGA (2018 01 17, 2017 12 22)
CFE: 01.15.05, 27.03.15, 27.05.17
34
2017 12 14)
CFE: 05.07.02, 28.05.00, 29.01.13
35, 36, 37,
39, 40, 44
ViaReal (2017 10 27)
35, 38, 41
LOVEFREE (2017 11 27)
25, 35
NOMAD (2017 11 30)
1, 9, 35
SUNSINE (2018 01 10)
CFE: 26.07.25, 28.03.00
1
ESSENTIAL PARTS (2018 02 01, 2017 12 06)
CFE: 27.05.10
12, 37
Gold (2018 03 13)
CFE: 02.09.01, 27.05.02, 29.01.12
29, 30
DN (2018 04 05)
CFE: 01.15.03, 27.03.12, 27.05.19
9
SEAWINNER (2018 04 16)
CFE: 26.04.04, 27.05.02, 29.01.13
1
ROXA (2018 03 19)
25, 28
GILLETTE Venus (2018 03 13, 2017 10 27)
CFE: 27.05.09
3
Ceresit EASY FIX (2018 04 17,
1, 16
2017 10 27)
Teabreak (2018 04 17)
30
F1 Formula 1 (2017 11 17, 2017 10 25)
CFE: 26.11.03, 27.05.21, 27.07.11 1, 3, 9, 11, 12, 14,
25, 28, 29, 32, 35,
36, 38, 39, 41, 43
Binomo (2018 02 06, 2017 12 06)
36
SAGENA (2017 12 05, 2017 06 13)
CFE: 26.11.01, 26.13.25, 29.01.12
29, 30, 32, 35
Apta (2018 02 23, 2017 09 27)
CFE: 01.01.01, 26.01.19, 27.05.02,
1, 3, 4, 5,
29.01.13
6, 16, 21

64
1407452
1407453
1407455

1407467
1407510

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
2017 12 14)
CFE: 05.07.02, 28.05.00, 29.01.13

35, 36, 37,
39, 40, 44
cycl-e around (2017 12 13, 2017 09 15)
CFE: 27.05.09, 29.01.12
9, 12, 39, 42
YUKO YOUR UNIQUE KEY OPPORTUNITY
(2017 12 11, 2017 09 18)
CFE: 24.07.01, 26.04.18, 27.05.08,
1, 2, 3, 4
29.01.13
2018 02 21, 2017 08 23)
CFE: 01.01.01, 26.04.04, 29.01.12
9
siceler (2017 12 14)
CFE: 27.05.01
1

1407521
1407540
1407545
1407591

Nr ZT27/2018

MRIYA AGROHOLDING (2017 12 14)
CFE: 05.07.02, 28.05.00, 29.01.13
35, 36, 37,
39, 40, 44
TKH (2018 01 11)
1, 9, 35, 36, 37
Blue.friday Global Organization
(2018 02 12, 2018 01 25)
CFE: 26.04.18, 27.05.10
35
TWO STORKS WHISKY (2018 01 08)
CFE: 03.07.07, 25.01.06, 26.07.05,
33
27.05.24, 29.01.13

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1406479,
1407455,

1406992,
1407510,

1407000,
1407540

1407055,

1407168,

1407245,

1407404,

2

1407455

3

1340632,

1343792,

1343794,

1407141,

1407245,

1407404,

1407455

4

1406365,

1406709,

1407404,

1407455

5

1340632,

1406479,

1406569,

1407404

6

1406894,

1407404

7

1369835,

1406502,

1406503,

1406504

8

1369835,

1406758,

1406759,

1406760,

1406761

1407051,

1407245,

1407453,

1407467,

1407540

1407019,

1407245,

1407453

1407169,

1407388

9

1406375,

1406992,

10

1340632,

1406571

11

1406349,

1406350,

1407245

12

1406563,

1406686,

1406798,

14

1407245

16

1406798,

1407168,

1407404

18

1406798

19

1406348,

1406403,

1406404

20

1406798

21

1340632,

1406798,

1407404

24

1406393,

1406798

25

1406990,

1407064,

27

1406798

28

1407064,

1407245

29

1407045,

1407245,

1407388

30

1406862,

1406887,

1407045,

31

1406526,

1406592,

1406718

32

1407245,

1407388

33

1407591

34

1406902

35

1406637,
1406992,

1406798,
1407245,

1406862,
1407388,

1406893,
1407452,

1406977,
1407521,

1406988,
1407540,

36

1406977,

1407245,

1407292,

1407452,

1407521,

1407540

37

1406977,

1407019,

1407452,

1407521,

1407540

38

1406988,

1407245

39

1250715,

1406977,

1407245,

1407452,

1407453,

40

1406977,

1407452,

1407521

41

1406893,

1406988,

1407245

42

1407453

43

1406798,

1407245

44

1406977,

1407452,

1407245

1407521

1407521

1406990,
1407545

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.
477359
479935
481666
481374
481664

Raico Bautechnik GmbH
2018 04 30
Parfums Christian Dior
2018 05 11
Total S.A.
2018 06 05
Konarski Arkadiusz
2018 06 05
Total S.A.
2018 06 05

482453
17, 19
480533
3, 5
481509
2, 3, 37
8, 13, 25, 41
2, 3, 37

481829

TOTAL S.A.
2018 06 05
2, 3, 37
MATRIX GMBH
2018 06 12
7, 41
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
2018 06 12
29
Granini France SAS
2018 06 12
32

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
979254
1390358

Debonair Trading Internacional LDA
2018 04 23
Międzynarodowy Komitet Olimpijski
2018 06 12

1390359
3
1390360
41

Międzynarodowy Komitet Olimpijski
2018 06 12
Międzynarodowy Komitet Olimpijski
2018 06 12

41
41
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ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. .............
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