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

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

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

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
462354
(220) 2016 10 06
6B47 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Silesia Outlet
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej ubrań, obuwia, nakryć głowy, dodatków odzieżowych,
toreb, walizek i plecaków, kosmetyków, sprzętu TV i AGD,
urządzeń elektronicznych i akcesoriów do nich, artykułów
wyposażenia wnętrz, sprzętu sportowego, produktów spożywczych i gastronomicznych, usługi reklamowe i promocyjne, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi franchisingowe, wynajem powierzchni
reklamowych, organizacja targów i wystaw handlowych,
usługi informacyjne dla konsumentów, 36 wynajem powierzchni handlowej i usługowej, wynajem nieruchomości,
zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi finansowe
i doradztwo w tym zakresie, usługi ubezpieczeniowe i doradztwo w tym zakresie, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
43 usługi restauracyjne świadczone przez restauracje, bary,
kawiarnie, usługi cateringowe.
(210)
(731)

474018
(220) 2017 07 12
FEEL THE TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Feel The Travel
(510), (511) 39 organizowanie wycieczek, organizowanie
wycieczek morskich, osoby towarzyszące podróżnym, pilotowanie, rezerwowanie miejsc na podróże, transport podróżnych, usługi osób towarzyszących podróżnym, rezerwacja
miejsc na podróż, rezerwacja podróży, rezerwacja transportu, zwiedzanie turystyczne, 43 biura (agencje) zakwaterowania w zakresie hoteli i pensjonatów, domy turystyczne,
hotele, motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, organizowanie obozów
wakacyjnych w zakresie zakwaterowań.
(210)
(731)

(210) 474774
(220) 2017 07 31
(731) KOWALIK GRZEGORZ DIGITEC, Kraków
(540) digitec smart solutions

(531) 24.15.13, 27.05.01.29.01.12
(510), (511) 9 sterowniki elektroniczne, sterowniki programowalne, elektroniczne sterowniki [Ecg] do lamp i opraw oświetleniowych LED, automatyczne systemy sterowania ogrzewa-

niem, wentylacją, klimatyzacją (HVAC), automatyczne systemy
sterowania dostępem, mechanizmy kontroli dostępu, serwery do automatyzacji domu, czujniki, detektory, urządzenia
do monitorowania, elektroniczne urządzenia do lokalizacji
obiektów i przedmiotów, elektroniczne urządzenia nawigacyjne, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, elektroniczne znaczniki, podzespoły elektrotechniczne, krzemowe układy scalone
[elektroniczne], chipy [układy scalone], komponenty elektroniczne i elektroniczne, urządzenia do przetwarzania danych,
urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia do zdalnego
sterowania oświetleniem, dostępem, urządzenia do automatycznej regulacji, aparatura i urządzenia do kontrolowania
elektryczności, przełączniki czasowe automatyczne, tranzystory, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania, łączniki
elektryczne, przekaźniki elektryczne, przetworniki elektryczne, wtyczki i gniazdka elektryczne, osprzęt do oświetlenia,
zamki elektryczne i elektroniczne, termostaty, wideofony,
alarmy, terminale do wprowadzania i wyprowadzania danych,
terminale komunikacji bezprzewodowej, terminale multimedialne, interfejsy komunikacyjne, oprogramowanie komputerowe, programy do przetwarzania danych, oprogramowanie
komputerowe do zdalnego sterowania, oprogramowanie
komputerowe przeznaczone do zdalnego monitorowania
i analizy, oprogramowanie interfejsów, oprogramowanie
komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), oprogramowanie komputerowe do zarządzania
bazami danych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie użytkowe, aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych,
aplikacje do użytku z telefonami komórkowymi, oprogramowanie pośredniczące, oprogramowanie testowe, oprogramowanie zabezpieczające, 35 audyt, biura pośrednictwa pracy
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
outsourcing, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, gromadzenie i systematyzowanie
informacji w komputerowych bazach danych, zwłaszcza
związanych z automatyzacją budynku, kompilacja danych
dla osób trzecich, tworzenie komputerowych baz danych,
usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie
automatyki budynkowej, usługi lokalizacji w oparciu o bazy
danych, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji handlowych, usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej internetowej produktów, akcesoriów, elementów
składowych oraz urządzeń sterujących z zakresu sprzętu automatyki budynkowej, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, systemów kontroli dostępu, systemów alarmowych,
systemów audio i wideo, systemów przeciwpożarowych,
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systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), systemów oświetleniowych, zarządzanie sklepami detalicznymi,
hurtowymi i internetowymi, usługi zarządzania plikami komputerowymi związanymi z automatyzacją budynku, 37 budownictwo, budownictwo przemysłowe, eliminacja zakłóceń
w instalacjach elektrycznych, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn
i urządzeń biurowych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie, konserwacja i naprawa komputerów,
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych,
montaż i naprawy instalacji grzewczych, usługi doradcze
związane z instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu automatyki budynkowej, instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, usługi w zakresie instalowania, uruchamiania, diagnostyki, naprawy, konserwacji sprzętu automatyki budynkowej,
informacja w zakresie zastosowań automatyki budynkowej,
instalowanie, konserwacja i naprawa systemów ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji (HVAC), 38 informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez
terminale komputerowe, łączność telefoniczna, poczta elektroniczna, połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przydzielanie dostępu do baz
danych, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej (usługi operatorów sieciowych), przesyłanie informacji
przez sieci komputerowe i telekomunikacyjne, przesyłanie
informacji za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dostępu do stron i portali informatycznych do zdalnej
instalacji, konfiguracji, sterowania, zarządzania i monitorowania za pomocą komputera lub telefonu komórkowego
instalacjami automatyki budynkowej, systemami ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji (HVAC), systemami oświetlenia, systemami kontroli dostępu, systemami alarmowymi i nadzoru,
systemami przeciwpożarowymi, 42 doradztwo budowlane,
doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, inżyniera
techniczna, projektowanie systemów komputerowych, utrzymywanie (tworzenie) stron internetowych dla osób trzecich,
opracowywanie i utrzymywanie baz programów komputerowych i baz danych, usługi w zakresie montażu, instalowania,
konserwacji i napraw oprogramowania, usługi projektowe
w zakresie urządzeń elektronicznych, systemów bezpieczeństwa, instalacji automatyki budynkowej, usługi inżynierskie,
doradztwo techniczne w zakresie wdrażania systemów
komputerowych, urządzeń elektronicznych oraz automatyki
budynkowej, usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta, techniczne usługi
informatyczne w zakresie instalacji sieci automatyki budynkowej, wykonywanie analiz, projektów, prac studialnych i ekspertyz w zakresie informatyki, automatyki i sterowania, usługi
aktualizacji oprogramowania dla komputerów i sterowników,
doradztwo w zakresie informatyki, automatyki i sterowania,
sprzętu informatycznego i sterowników, administrowanie
komputerowymi stronami sieciowymi, tworzenie i utrzymywanie stron sieciowych dla osób trzecich, usługi instalowania
i zmiany oprogramowania komputerów.
(210) 474804
(220) 2017 07 31
(731) RÓSZKIEWICZ PAWEŁ, Warszawa
(540) THERMOVAL

(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy zawarte w tej klasie,
11 urządzenia do ogrzewania, suszenia, wentylacji.
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(210) 474826
(220) 2017 07 31
(731) AMERCOM SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) AMERCOM

(531) 27.05.01, 26.11.13, 29.01.13
(510), (511) 28 modele będące zabawkami, modele pojazdów w zmniejszonej skali, zabawki.
(210) 474829
(220) 2017 07 31
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, US
(540) CHEETOS MIX-UPS
(510), (511) 30 przekąski na bazie kukurydzy.
474830
(220) 2017 07 31
ZŁOTA BECZUŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Prażmowska
(540) 7 BREWERS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.01.05
(510), (511) 35 sprzedaż piwa, kwasu chlebowego.
474871
(220) 2017 08 01
LARSSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) LARSSON

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 29.01.13
(510), (511) 4 antypoślizgowe (środki -) do pasów, denaturat,
dodatki niechemiczne do paliw silnikowych, grafit smarujący, mineralne (paliwa -), naftowy (żel -) do celów przemysłowych, narzędzia tnące (smary do -), natłuszczanie (oleje do -),
obuwie (smary do -), odpylanie (środki do -), oleina, olej rycynowy do celów technicznych, oleje do konserwacji skór, oleje do smarowania, oleje do tkanin, oleje napędowe, oleje
palne, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, oleje zwilżające,
paliwa silnikowe (dodatki niechemiczne do -), parafina, pasy
(przeciwpoślizgowe preparaty do -), pasy (smary do -), pasy
(wosk do -), rycynowy (olej -) do celów technicznych, skóry
(smary do -), smarowanie (grafit do -), smarowanie (oleje do -),
smarowanie (tłuszcze do -), smary, smary do broni, smary
do butów, smary do narzędzi tnących, smary do obuwia,
smary do pasów, smary do skór, woski przemysłowe, 9 aerometry, akumulatory (kwasomierze do -), akumulatory (naczynia -), akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne
(urządzenia do ładowania -), akumulatory elektryczne do pojazdów, akustyczne (przewody -), akustyczne (sygnalizatory
-), alarmy (dzwonki -) elektryczne, alarmy (gwizdki ostrzegawcze -), alarmy dźwiękowe, alkoholomierze, amperomierze, analizatory powietrza, analizy (aparatura do -) inna niż
do celów medycznych, anteny, anty interferencyjne (przyrządy -) [elektryczność], antykatody, alarmy antywłamaniowe, antywłamaniowe (urządzenia ostrzegawcze -), baterie
(urządzenia do ładowania -), baterie anodowe, baterie do la-
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tarek kieszonkowych, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie galwaniczne, baterie słoneczne, baterie wysokonapięciowe, benzyna (dystrybutory -) dla stacji obsługi,
benzyna (wskaźniki -), betatrony, bezpieczeństwo (pasy -)
inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, bezpieczeństwo (siatki -), bezpieczniki (drut -), bezpieczniki [elektryczność], cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, cewki elektryczne (karkasy na -), cewki indukcyjne
[wzbudniki, elektryczność], chemia (aparatura i instrumenty
-), chemiografia (rastry do -), ciśnienie w oponach pojazdów
(sygnalizatory automatyczne spadku -), ciśnienie (mierniki -),
ciśnienie (wskaźniki -), ciśnienie (wskaźniki -) w zaworach, ciśnienie (wskaźniki rejestrujące -), ciśnieniomierze, dane
na nośnikach optycznych, diagnostyczne (urządzenia -)
nie do celów medycznych, drogowe (znaki -) świecące lub
mechaniczne, druty [przewody] elektryczne, druty [przewody] elektryczne (nici identyfikacyjne do -), druty [przewody]
elektryczne (osłony do identyfikacji -), druty [przewody] elektryczne (złącza do -), dynamometry [siłomierze], dzwonki
(przyciski do -), dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki
alarmowe elektryczne, dzwonki do drzwi [elektryczne],
dzwonki sygnalizacyjne, dźwiękowe (alarmy -), dźwigi osobowe (urządzenia sterujące -), elektryczne (materiały na przewody do sieci -) [druty, kable], elektryczne (przekaźniki -),
elektryczne (przewody -), elektryczne (złącza do przewodów
-), kable elektryczne (tuleje złączowe do -), kamizelki ratunkowe, kaski ochronne, kaski ochronne dla uprawiania sportu,
latarki kieszonkowe (baterie do -), liczniki, lusterka optyczne,
ładowanie akumulatorów (urządzenia do -), magnesy (cewki
elektromagnetyczne), miary, migacze [światła sygnalizacyjne], nawigacja (urządzenia do -) dla pojazdów [komputery
pokładowe], nawigacja satelitarna (urządzenia do -), nawigacyjne (przyrządy -), obrotomierze, obroty (liczniki -), ochrona
antykorozyjna (urządzenia katodowe do -), ochrona osobista
(przyrządy do -) przeciw wypadkom, ochronne (kaski -),
ochronne (kaski -) dla uprawiania sportu, ochronne (maski -),
ochronne (okulary -) do uprawiania sportu, odblaskowe (tarcze -) na ubraniowe do zapobiegania wypadkom drogowym, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciwsłoneczne, omomierze [omometry], opony (sygnalizatory
automatyczne straty ciśnienie w -), oporniki elektryczne, pojazdy (liczniki kilometrów do -), pojazdy (prędkościomierze
do -), pojazdy (regulatory napięcia do -), pojazdy (trójkąty
ostrzegawcze o awarii -), pojazdy (urządzenia nawigacyjne
dla -) [komputery pokładowe], prędkościomierze do pojazdów, programy komputerowe [software ładowalny], prostowniki prądu, przekaźniki elektryczne, przekaźniki sygnałów elektronicznych, przełączniki [elektryczność], przełączniki czasowe [nie do zegarów] automatyczne, przemienniki
elektryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność], regulatory napięcia do pojazdów, rękawice do ochrony przed wypadkami, rozruchowe (kable -) do silników, samochodowe
(radia -), sygnalizacyjne (dzwonki -), sygnalizacyjne (gwizdki
-), sygnalizacyjne (trójkąty -) dla niesprawnych pojazdów, sygnalizatory [elektryczność], syreny elektryczne [brzęczki], teleskopy, temperatura (wskaźniki -), termostaty, termostaty
do pojazdów, trójkąty ostrzegające o niesprawnym samochodzie, wariometry, woda (wskaźniki poziomu -), woltomierze, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki
poziomu wody, wskaźniki prędkości, wskaźniki temperatury,
12 amortyzatory zawieszenia w pojazdach, amortyzujące (resory, sprężyny -) do samochodów, antypoślizgowe (urządzenia -) do opon pojazdów, antywłamaniowe (alarmy -) do pojazdów, antywłamaniowe (urządzenia -) do pojazdów, autoalarmy, bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, bagażowe (siatki -) do pojazdów, bagażowe (wózki
-) [pojazdy], błotniki, błotniki (fartuchy -), bufety na kółkach
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[samochody], chłodnie (pojazdy -), ciężarki do wyważania kół
pojazdów, dętki (łatki samoprzylepne kauczukowe do reperacji -), dętki (wyposażenie do reperacji -), dętki (zestawy narzędzi do reperacji -), dętki do opon, drążki skrętne do pojazdów, dzwonki do rowerów, fartuchy błotników, gwoździe
do opon, hamulce do pojazdów, hamulce do rowerów, hamulcowe (człony -) do pojazdów, hamulcowe (klocki, szczęki
-) do pojazdów, hamulcowe (okładziny -) do pojazdów, hydrauliczne (obwody -) do pojazdów, karoserie samochodowe, kauczuk (uszczelki przylepne z -) do naprawy dętek, kierownice do rowerów, kierownice pojazdów, kierunkowskazy
do pojazdów, klaksony ostrzegawcze do pojazdów, klapy
opuszczane [części pojazdów lądowych], klapy tylne skrzyni
ładunkowej (podnoszone -) [części pojazdów lądowych],
klocki hamulcowe do pojazdów, koła pojazdów, koła pojazdów (ciężarki do wyważania -), koła pojazdów (obręcze -),
koła pojazdów (ogumienie do -), koła pojazdów (piasty -),
koła pojazdów (szprychy -), kołnierze obręczy kół kolejowych, korbowody do pojazdów lądowych inne niż części
silników, korki do zbiorników paliwa [gazu] w pojazdach, kosze przystosowane do pojazdów jednośladowych, kosze
przystosowane do rowerów [trycykli], kółka samonastawne
do wózków [pojazdy], krzesełka bezpieczeństwa dla dzieci
[do pojazdów], lusterka wsteczne, łańcuchy napędowe
do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łańcuchy rowerowe, łańcuchy sterownicze do pojazdów lądowych, motocykle, motorowery, napędowe (mechanizmy -)
do pojazdów lądowych, napędowe (wały -) do pojazdów lądowych, napinacze do szprych do kół, obudowy, części pojazdów lądowych inne niż silników, obwody hydrauliczne
do pojazdów, ogumienie do kół pojazdów, ogumienie do kół
rowerów, trycykli, okładziny szczęk hamulcowych do pojazdów, opony, opony (bieżniki do bieżnikowania -), opony (kolce do -), opony [pełne] do kół pojazdów, opony bezdętkowe
do rowerów, trycykli, opony ogumienia pneumatycznego,
opony pneumatyczne, opony pojazdów (wentyle do -), opony samochodowe (środki antypoślizgowe do -), osie pojazdów, osie pojazdów (czopy -), osłony do rowerów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, podwozia pojazdów,
pojazdy (alarmy antywłamaniowe do -), pojazdy (amortyzatory zawieszenia w -), pojazdy (alarmy antywłamaniowe do -),
pojazdy (amortyzatory zawieszenia w -), pojazdy (hamulce
do -), pojazdy (kierownice -), pojazdy (kierunkowskazy do -),
pojazdy ( klaksony do -), pojazdy (klaksony ostrzegawcze do
-), pojazdy (koła -), pojazdy (kuszetki w -), pojazdy (obręcze
kół -), pojazdy (obwody hydrauliczne do -), pojazdy (ogumienia do kół -), pojazdy (opony do kół -), pojazdy (pasy bezpieczeństwa do siedzeń w -), pojazdy (piasty kół -), pojazdy
(podwozia -), pojazdy (pokrowce na -), pojazdy (resory zawieszenia do -), pojazdy (siedzenia do -), pojazdy (stopnie nadwozia do -), pojazdy (sygnalizatory jazdy wstecz do -), pojazdy (sygnalizatory skrętu w -), pojazdy (szprychy kół -), pojazdy
(szyby do -), pojazdy (środki antypoślizgowe do opon -), pojazdy (tapicerka do -), pojazdy (wentyle do opon -), pojazdy
(wojskowe -) transportowe, pojazdy (zderzaki do -), pojazdy
(złącza do przyczep do -), pojazdy elektryczne, pojazdy lądowe (korbowody do -) inne niż części silników, pojazdy lądowe
(silniki do -), pokrowce na pojazdy [dopasowane], pokrowce
na siedzenia pojazdów, pokrycia siodełek rowerów lub motocykli, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, pokrywy na piasty kół, polewaczki [pojazdy], pompki do rowerów,
trycykli, pompy powietrzne [akcesoria samochodowe], powietrze (pompy -) [akcesoria samochodowe], przekładnie
bezstopniowe do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, przekładnie zębate do pojazdów lądowych, przyczepy mieszkalne [pojazdy], przyczepy
motocyklowe boczne, przyczepy samochodowe [mieszkal-
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ne], ramy do rowerów, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, resory, sprężyny zawieszenia do pojazdów, rowerowe (wózki -), rowery, rowery (błotniki do -), rowery (dętki do
-), rowery (dzwonki do -), rowery (hamulce do -), rowery (kierownice -), rowery (kierunkowskazy do -), rowery (klaksony
do -), rowery (koła do -), rowery (korby pedałów -), rowery
(łańcuchy -), rowery (obręcze do -), rowery (opony bezdętkowe do -), rowery (opony do -), rowery (pedały do -), rowery
(piasty do -), rowery (pompki do -), rowery (przekładnie zębate do -), rowery (ramy -), rowery (siatki do -), rowery (silniki do
-), rowery (siodełka -), rowery (stojaki do -), rowery (szprychy
do -), samochody, samochody (amortyzatory do -), samochody (dachy, budy w -), samochody (łańcuchy do -), samochody (nadwozia -), samochody (opony do -), samochody
(podwozia -), samochody (przykrywy, maski silnika -), samochody (rolety do -) [osłony przeciwsłoneczne], samochody
(urządzenia antypoślizgowe do opon -), samochody osobowe, silniki (łańcuchy napędowe do -) do pojazdów lądowych,
silniki do pojazdów lądowych, silniki do rowerów, trycykli,
silniki elektryczne do pojazdów lądowych, silniki napędowe
do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe do pojazdów lądowych, silniki trakcyjne, siodełka (pokrycia -) do rowerów lub
motocykli, siodełka rowerowe lub motocyklowe, skręt (sygnalizatory -) w pojazdach, skrętne (drążki -) do pojazdów,
skrzynie biegów do pojazdów lądowych, sportowe (samochody -), sprzęgła do pojazdów lądowych, sterowanie (układy -) do pojazdów lądowych, stojaki do rowerów, stojaki,
podpórki rowerowe [części rowerów], sygnalizatory jazdy
wstecz do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów,
szprychy do rowerów, trycykli, szprychy kół pojazdów, szyby
do pojazdów, szyby przednie pojazdów, trycykle, wały napędowe do pojazdów lądowych, wentyle do opon pojazdów,
włamania do pojazdów (alarmy anty -), wojskowe (pojazdy -)
transportowe, wolne koło do pojazdów lądowych, wsteczne
(lusterka -), wycieraczki do szyb pojazdów, wyważanie kół
pojazdów (ciężarki do -), zbiorniki paliwa [gazu] w pojazdach
(korki do -).
(210) 474888
(220) 2017 08 02
(731) KIJEWSKI ANDRZEJ NAVCOMM, Sopot
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 aerometry, anteny, aparaty informatyczne,
instrumenty do wyznaczania azymutu, barometry, boje
sygnalizacyjne, busole, procesory CPU, aparaty do rejestrowania czasu, dalmierze, daszki (osłony oczu), urządzenia
diagnostyczne, dyktafony, urządzenia do transmisji i namierzania dźwięku, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty,
aparatura do przetwarzania informacji, interfejsy, kalkulatory,
przyrządy pomiarowe, kombinezony ochronne dla lotników,
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, palmtopy, laptopy, komutatory, przyrządy
miernicze, suwaki logarytmiczne, maszty radiotelegraficzne, przyrządy meteorologiczne, telekomunikacyjne zespoły
nadawczo-odbiorcze, urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, nakolanniki, komputery pokładowe do nawigacji, urządzenia do nawigacji satelitarnej, ochronne kaski dla
uprawiania sportu, ochronne okulary dla uprawiania sportu,
okulary przeciwsłoneczne, przenośna aparatura do radio-
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komunikacji, słuchawki, aparatura do sygnalizacji morskiej,
wariometry, wysokościomierze, zatyczki do uszu, urządzenia
do zdalnego sterowania, złączki, świetlne znaki nawigacyjne.
474891
(220) 2017 08 02
PROTEGO SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PROTEGO SECURITY
(210)
(731)

(531) 24.01.03, 27.05.01
(510), (511) 45 ochrona osobista, ochrona obiektów i sprzętu, ochrona mienia.
474903
(220) 2017 08 02
YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA
CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) kompleks TLA
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, olejki
destylowane do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji urody, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji
urody, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, koncentraty nawilżające [kosmetyki],
kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy
i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody termalne, wody
kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty
do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji
paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej,
produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod
prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż
lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty
kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski do ciała w proszku
[do użytku kosmetycznego], maseczki do twarzy, maseczki
do ciała, maseczki do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki do twarzy, maseczki nawilżające do skóry,
żelowe maseczki na oczy, maseczki do ciała w kremie, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maseczki do pielęgnacji skóry, maseczki do pielęgnacji skóry rąk,
maseczki do pielęgnacji skóry stóp, 5 kosmetyki lecznicze,
kremy lecznicze, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do stosowania na noc [lecznicze], nasączone płatki lecznicze, produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry,
emulsje do twarzy i do ciała do celów leczniczych, płyny
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele do twarzy
i do ciała do celów leczniczych, pianki do twarzy i do ciała
do celów leczniczych, preparaty medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów, żeli, oliwek i balsamów
do skóry alergicznej i wrażliwej, skóry suchej, skóry trądzikowej, skóry z problemami naczynkowymi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami, skóry z problemami łuszczycowymi, do skóry kobiet w ciąży lub po ciąży,
preparaty lecznicze dla skóry dzieci, preparaty dla skóry
atopowej, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele
lecznicze, kremy lecznicze do ochrony skóry, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, środki do higieny intymnej
dla kobiet, lecznicze: balsamy, olejki, sole, toniki [lecznicze],
(210)
(731)
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toniki do celów medycznych, sole mineralne do kąpieli,
terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, preparaty
do dezynfekcji rąk, komórki rekonstytuowane do zabiegów
medycznych w zakresie pielęgnacji skóry, 8 przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi, w tym urządzenia do wykonywania zabiegów na twarz i ciało, narzędzia ręczne
do użytku przy kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych,
przyrządy ręczne do złuszczania martwego naskórka, urządzenia do peelingu, urządzenia do zabiegów przeciwstarzeniowych, urządzenia do depilacji, przybory i urządzenia
do pielęgnacji paznokci, 10 aparaty i przyrządy do masażu
do pielęgnacji urody, aparatura diagnostyczna do celów
medycznych do zastosowań w medycynie kosmetycznej,
aparatura do radioterapii do zastosowań w medycynie
kosmetycznej, aparatura i instrumenty do chirurgii miękkiej do zastosowań w medycynie kosmetycznej, aparatura
terapeutyczna na powietrze gorące do zastosowań w medycynie kosmetycznej, urządzenia kosmetyczne służące
do wykonywania zabiegów mikronakłuwania skóry, aparaty
do masażu, aparatura do mikrodermabrazji, urządzenia do:
dermabrazji, leczenia cellulitu, elektrostymulacji, jontoforezy, jonoforezy, sonoforezy, peelingu kawitacyjnego, lipolizy,
urządzenia wykorzystujące laser frakcyjny, urządzenia wykorzystujące światło IPL, maseczki kosmetyczne mające status wyrobu medycznego, lampy do naświetlań dla celów
leczniczych do zastosowań w medycynie kosmetycznej,
meble specjalne przeznaczone do zastosowań w usługach
medycyny kosmetycznej, narzędzia do nacinania do celów
chirurgicznych stosowane w medycynie kosmetycznej, narzędzia elektryczne do akupunktury do zastosowań w medycynie kosmetycznej, przyrządy do masażu estetycznego,
produkty medyczne do wykorzystania w terapii regeneracyjnej i odbudowującej, ujęte w klasie 10, 35 usługi reklamy
i dostarczanie informacji dotyczących: kosmetyków, kremów leczniczych, narzędzi i urządzeń stosowanych w medycynie kosmetycznej oraz zabiegów kosmetycznych,
sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących produktów:
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, olejki destylowane
do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki zawierające
kwas hialuronowy, preparaty kosmetyczne wspomagające
odchudzanie, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kremy
do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony
do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała,
toniki do twarzy i ciała, wody termalne, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki
do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje
kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny
ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty,
antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego],
maseczki do twarzy, maseczki do ciała, maseczki do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki do twarzy,
maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki na oczy,
maseczki do ciała w kremie, maseczki zwężające pory
stosowane jako kosmetyki, maseczki do pielęgnacji skóry,
maseczki do pielęgnacji skóry rąk, maseczki do pielęgnacji skóry stóp, kosmetyki lecznicze, kremy lecznicze, kremy
lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do stosowania na noc
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[lecznicze], nasączone płatki lecznicze, produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, emulsje do twarzy i do ciała do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów
leczniczych, żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych,
pianki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, preparaty
medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów,
żeli, oliwek i balsamów do skóry alergicznej i wrażliwej, skóry suchej, skóry trądzikowej, skóry z problemami naczynkowymi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami, skóry z problemami łuszczycowymi, do skóry kobiet
w ciąży lub po ciąży, preparaty lecznicze dla skóry dzieci,
preparaty dla skóry atopowej, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze, kremy lecznicze do ochrony
skóry, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, środki
do higieny intymnej dla kobiet, lecznicze: balsamy, olejki,
sole, toniki [lecznicze], toniki do celów medycznych, sole
mineralne do kąpieli, terapeutyczne lecznicze preparaty
do kąpieli, preparaty do dezynfekcji rąk, komórki rekonstytuowane do zabiegów medycznych w zakresie pielęgnacji
skóry, 44 zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody, usługi chirurgii
kosmetycznej i plastycznej, usługi pielęgnacji z wykorzystaniem maseczek kosmetycznych, kosmetyczny zabieg
laserowy skóry, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie
produktów kosmetycznych na ciało, usługi w zakresie porad kosmetycznych, konsultacje w zakresie ochrony zdrowia
i urody, w tym dostarczane w trybie on-line z komputerowej bazy danych lub przez Internet lub poprzez inne media,
usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej.
(210) 474923
(220) 2017 08 03
(731) ZSE OSPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wierbka
(540) ARIA
(510), (511) 9 elektryczne gniazdka wtyczkowe natynkowe
i podtynkowe, telefoniczne gniazdka wtyczkowe natynkowe
i podtynkowe, antenowe gniazdka wtyczkowe natynkowe
i podtynkowe, komputerowe gniazdka wtyczkowe natynkowe i podtynkowe, wyłączniki elektryczne natynkowe i podtynkowe podświetlane, wyłączniki elektryczne natynkowe
i podtynkowe, jednobiegunowe, dwugrupowe, schodowe,
krzyżowe, zwierne dzwonkowe, zwierne oświetleniowe
wyłączniki sterowane pamięcią układy automatyki i zdalnego sterowania w inteligentnych budynkach wyposażonych
w jeden zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami.
475336
(220) 2017 08 16
MIKULSKI MARCIN, KLIMEK JAKUB CZERWONY PIEC
SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia
(540) CZERWONY PIEC
(510), (511) 30 pizza, ciasto na pizzę, mąka i produkty zbożowe, sosy do pizzy, wyroby cukiernicze i słodycze, makarony i naleśniki, potrawy na bazie mąki, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
pizzerie, usługi restauracji włoskich, usługi mobilnych restauracji, udzielanie informacji dotyczących restauracji, usługi
restauracji szybkiej obsługi, udostępnianie opinii na temat
restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi cateringowe, bary, bary szybkiej obsługi, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, prowadzone w kafeteriach
i kawiarniach.
(210)
(731)
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(210) 475350
(220) 2017 08 16
(731) SOBIERAJ RYSZARD ANDRZEJ, Pełczyska
(540) RS INDEX

(531) 27.05.01, 24.15.01, 24.15.13
(510), (511) 41 usługi w postaci występów zespołu
muzycznego.
475417
(220) 2017 08 16
IKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) PACKER

(210)
(731)
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nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], 42 usługi projektowe związane z nieruchomościami, projekty architektoniczne, doradztwo projektowe, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, projektowanie budowlane,
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie urbanistyczne, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi
architektoniczne, usługi graficzne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, wzornictwo przemysłowe.
(210) 475431
(220) 2017 08 17
(731) BORKOWSKA ALINA, Warszawa
(540) NRGBIKE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 folie z tworzywa sztucznego do pakowania,
22 worki do transportu i przechowywania materiałów luzem.
(210) 475420
(220) 2017 08 17
(731) DRANKA MARZENA, Kraków
(540) MIAROLOGIA

(531) 18.01.05, 02.01.23, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 12 pojazdy elektryczne, rowery elektryczne,
rowery.
(210) 475898
(220) 2017 08 28
(731) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski
(540) FP

(531) 27.05.01, 17.05.02, 29.01.13, 26.05.04
(510), (511) 16 drukowane materiały szkoleniowe, notesy, artykuły piśmiennicze, książki edukacyjne, czasopisma [periodyki], ekierki do rysowania, fotografie [wydrukowane], gumki do ścierania, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier,
kątowniki kreślarskie, klamerki, klipsy do papieru, komiksy,
książki, linijki rysownicze [kreślarskie], makiety architektoniczne, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały
drukowane, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy i zdjęcia, ołówki,
ołówki na grafit [ołówki automatyczne], pantografy [przyrządy kreślarskie], pióra i długopisy [artykuły biurowe], prospekty, przybory szkolne [artykuły piśmienne], przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka
z papieru lub kartonu, rysunki, zakreślacze, zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], zeszyty do pisania lub rysowania,
41 warsztaty do celów rekreacyjnych, warsztaty w celach
edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, warsztaty
edukacyjne dla dzieci, doradztwo zawodowe, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne,

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 artykuły ortopedyczne, urządzenia ortopedyczne, siedziska do korekcji kręgosłupa [przyrządy medyczne], stabilizatory części ciała do celów medycznych, stabilizatory ciała do celów medycznych, bandaże ortopedyczne,
poduszki ortopedyczne, materace ortopedyczne do użytku
medycznego.
(210) 475899
(220) 2017 08 28
(731) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski
(540) FlexPoint DYNAMIC SEATING POSITIONING

(531) 27.05.01, 02.09.25, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 10 artykuły ortopedyczne, urządzenia ortopedyczne, siedziska do korekcji kręgosłupa [przyrządy medyczne], stabilizatory części ciała do celów medycznych, stabili-
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zatory ciała do celów medycznych, bandaże ortopedyczne,
poduszki ortopedyczne, materace ortopedyczne do użytku
medycznego.
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(540) ATELIER SZARPI KŁAK AFRO LOKI EST 2014

475901
(220) 2017 08 29
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno
(540) #KULTuraWODKI
(510), (511) 33 wódka.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)

475930
(220) 2017 08 29
TECHGARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531)

25.01.15, 25.01.25, 10.05.13, 10.05.25, 27.05.01, 27.05.03,
27.05.05, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 44 fryzjerstwo.
481083
(220) 2018 01 12
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA,
Gdynia
(540) WKS FLOTA
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 29.01.14
(510), (511) 39 wypożyczalnia samochodów elektrycznych.
475931
(220) 2017 08 29
TECHGARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MIEJSKA WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW
ELEKTRYCZNYCH VOZILLA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.25, 29.01.15
(510), (511) 39 wypożyczalnia samochodów elektrycznych.
475933
(220) 2017 08 29
TECHGARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) tech garden

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.01.05, 05.03.20, 26.11.03, 26.11.10
(510), (511) 41 szkolenie sportowe, zajęcia sportowe, szkolenia sportowe, usługi sportowe, sędziowanie sportowe,
edukacja sportowa, obozy sportowe, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie obozów sportowych,
prowadzenie zawodów sportowych, produkcja imprez sportowych, udostępnianie sprzętu sportowego, dostarczanie
sprzętu sportowego, organizowanie zajęć sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie imprez
sportowych, przygotowywanie imprez sportowych, szkolenia zawodników sportowych, usługi klubów sportowych,
rezerwowanie obiektów sportowych, organizowanie turniejów sportowych.
482136
(220) 2018 02 07
OPINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) złoty E KOSZYK

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.05.04, 29.01.12
(510), (511) 35 organizacja działalności gospodarczej.
(210) 477146
(220) 2017 10 02
(731) LESAFFRE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, WOŁCZYN
(540) FLORAVIN
(510), (511) 1 uniwersalne nawozy ogrodnicze.
(210)
(731)

478237
(220) 2017 10 26
SZYMAŃSKA-MORRIS MAGDALENA ATELIER SZARPI
KŁAK GDAŃSK, Gdańsk
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(531)

29.01.13, 27.05.01, 26.01.05, 26.01.16, 26.01.18, 05.03.20,
26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 18.01.19
(510), (511) 35 usługi w zakresie akwizycji i reklamy, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów
z branży komputerowej, elektrycznej, elektronicznej i telefonicznej, świadczone także przez Internet, usługi doradcze
w sprawach dotyczących działalności gospodarczej, usługi
w zakresie promocji sprzedaży świadczone dla osób trzecich, usługi internetowych serwisów aukcyjnych, usługi internetowych porównywarek cenowych polegające na sporządzaniu i dostarczaniu odbiorcom za pośrednictwem
Internetu informacji handlowych w postaci zestawień
porównujących ceny towarów i usług oferowanych przez
różne podmioty w obrocie, w tym również ceny towarów
i usług oferowanych przez Internet, marketing imprez
i wydarzeń, marketing internetowy, marketing dotyczący
promocji, organizacja konkursów w celach reklamowych,
organizacja i przeprowadzenie wydarzeń marketingowych,
organizacja i przeprowadzenie imprez reklamowych, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych,
planowanie strategii marketingowych, pomoc w zakresie
prowadzenia działalności dotycząca wizerunku firmy, prezentowanie towarów w mediach w celach sprzedaży detalicznej, promowanie działalności gospodarczej, reklama
on line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, usługi porównywania
cen, usługi w zakresie promocji, 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie konkursów, organizowanie loterii, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych,
organizowanie balów, administrowanie loteriami na rzecz
osób trzecich, konkursy przez telefon, losowanie nagród,
organizacja i prowadzenie gali, organizowanie balów, organizowanie konferencji w biznesie, szkolenia w dziedzinie
biznesu.
(210) 482192
(220) 2018 02 08
(731) BANDEL MARIUSZ, Szczecin
(540) BAŁTYCKIE
(510), (511) 32 piwo.
(210) 482225
(220) 2018 02 09
(731) BANDEL MARIUSZ, Szczecin
(540) BAŁTYCKIE PREMIUM
(510), (511) 32 piwo.
(210) 482344
(220) 2018 02 14
(731) WOJTKOWSKI RAFAŁ, Łochów
(540) ZIOŁA MATEUSZA
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, substytuty kawy, napoje na bazie kawy, kakao i herbaty lub czekolady, koncentraty
spożywcze, cukier, wyroby cukiernicze, słodycze, desery błyskawiczne w proszki, lody, lody w proszku, miód, dodatki piekarnicze, mąka, aromaty do ciast, zioła, przyprawy, budynie,
kisiele, żelatyna do celów spożywczych, sól, ocet, sosy, sosy
- przyprawy, sosy do sałat, sosy mięsne, esencje do żywności
i celów spożywczych.
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482426
(220) 2018 02 16
ZYSKAJ ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) zz pharma dziecko
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty oraz środki
myjące i czyszczące, 10 aparaty i urządzenia chirurgiczne,
medyczne, stomatologiczne.
482474
(220) 2018 02 16
MUZEUM-DOM RODZINY PILECKICH W OSTROWI
MAZOWIECKIEJ (W ORGANIZACJI),
Ostrów Mazowiecka
(540) WM MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 6 bibeloty, popiersia, posągi, posążki, statuetki, figurki i modele wykonane z metali nieszlachetnych, 9 aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje
i programy komputerowe do pobrania, aplikacje mobilne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], nagrania
dźwiękowe i audiowizualne, nośniki dźwięku, tekstu i obrazu
zapisane w formacie mp3, nośniki dźwięku, tekstu i obrazu
zapisane w formacie przystosowanym do odtwarzania przez
komputery i telefony komórkowe, programy multimedialne,
gry komputerowe, e-booki, audiobooki, filmy dokumentalne,
programy radiowe, programy telewizyjne zapisane na taśmie
filmowej, kasetach magnetycznych i dyskach optycznych,
reportaże, zapisane nośniki dźwięku, tekstu i obrazu, w tym
płyty fonograficzne, płyty cd i dvd, taśmy filmowe, taśmy
magnetyczne, dyski optyczne przeznaczone do odtwarzania
w urządzeniach multimedialnych, magnesy, magnesy dekoracyjne, 14 medale, medale pamiątkowe, odznaczenia, odznaki
pamiątkowe, ordery, popiersia, posągi, figurki i modele wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami, kamieniami i ich imitacjami, artykuły ozdobne do użytku
osobistego, wyroby jubilerskie, kółka na klucze i breloczki oraz
zawieszki do nich, zegary i zegarki, 16 książki, albumy, broszury, czasopisma, magazyny, periodyki, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, przewodniki, publikacje i wydawnictwa cykliczne i okazjonalne, druki, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały szkoleniowe, komiksy, śpiewniki,
kalendarze, terminarze, notatniki, notesy podręczne, foldery,
katalogi, prospekty, kartki do korespondencji, kartki okolicznościowe, karty pocztowe, koperty, papier listowy, materiały
piśmienne, materiały informacyjne i reklamowe, obrazy i zdjęcia, pióra i długopisy, pocztówki i widokówki, fotografie, reprodukcje, zakładki do książek, nalepki, emblematy, materiały
do rysowania, 18 torby, torby pamiątkowe, torby płócienne,
19 popiersia, posągi, posążki, statuetki, figurki i modele wykonane z marmuru, kamienia i betonu, 20 bibeloty, popiersia,
posągi, posążki, statuetki, figurki i modele wykonane z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu,

12

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu i imitacji tych
surowców lub z tworzyw sztucznych, 21 bibeloty, popiersia,
posągi, posążki, statuetki, figurki i modele wykonane ze szkła,
kryształu i porcelany, filiżanki i kubki, materiały promocyjne
w postaci gadżetów wykonane ze szkła, porcelany i ceramiki,
25 odzież, nakrycia głowy, bandany na szyję, daszki do czapek,
bluzy, koszulki, t-shirty, 28 ozdoby okazjonalne i materiały promocyjne w formie pamiątek - w postaci gier, zabawek i akcesoriów do zabawy, artykułów i sprzętu sportowego, modele
do zabawy, 35 usługi prowadzenia sklepu oraz usługi prowadzenia detalicznej i hurtowej sprzedaży z wykorzystaniem
telekomunikacji i Internetu pamiątek muzealnych, bibelotów,
gadżetów, wydawnictw multimedialnych, zapisanych nośników dźwięku, tekstu i obrazu, książek, publikacji drukowanych,
akcesoriów biurowych i papierniczych, zabawek, odzieży. nakryć głowy, wyrobów z metali szlachetnych, brązu, metali nieszlachetnych, drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości
słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu i imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, szkła,
kryształu, porcelany, marmuru, kamienia i betonu, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej, usługi
w zakresie gromadzenia na rzecz osób trzecich wymienionych
w wykazie towarów i usług w celu ich dogodnego obejrzenia
i umożliwienia dokonania zakupu, również drogą on-line, usługi w zakresie zakupów internetowych, również w drodze on-line, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, publikowanie tekstów sponsorowanych,
pozyskiwanie i systematyzowanie danych w komputerowych
i internetowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji za pomocą sieci komputerowych, kserografia, obróbka tekstów, opracowywanie
katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, organizowanie targów i wystaw, 36 usługi przechowywania w depozycie,
37 konserwacja dzieł sztuki, zabytków i pamiątek, 38 dostęp
do treści stron internetowych i portali, usługi portalu internetowego, w tym usługi telekomunikacyjne świadczone przez
portal internetowy, poczta elektroniczna, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, prowadzenie profilu na portalach społecznościowych, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, zapewnianie dostępu
do treści multimedialnych on-line, usługi telekomunikacyjne
przeznaczone do obsługi sprzedaży towarów i usług poprzez
bezpośrednią komunikację z klientem, usługi ogłoszeń elektronicznych, 39 organizowanie, prowadzenie i rezerwowanie
wycieczek w tym wycieczek z przewodnikiem, usługi w zakresie turystyki i zwiedzania oraz obsługi ruchu turystycznego, zwiedzanie turystyczne, usługi organizowania wycieczek,
fizyczne magazynowanie przechowywanych elektronicznie
cyfrowych danych, zdjęć, plików audio i obrazowych, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów,
usługi w zakresie dostarczania towarów w tym dostarczania
towarów zamówionych korespondencyjnie, dystrybucja towarów i przesyłek, magazynowanie, pakowanie i sortowanie
towarów, 41 usługi świadczone przez muzea, udostępnianie
publiczności w celu zwiedzania wnętrz i zbiorów muzealnych,
organizowanie wystaw muzealnych oraz ekspozycji stałych
lub czasowych, wystawy z dziedziny kultury, edukacji, rozrywki i sztuki, udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego, wypożyczanie zbiorów muzealnych i dzieł sztuki, gromadzenie,
przechowywanie i katalogowanie pamiątek, organizowanie
widowisk historycznych w plenerze, usługi wystawiennicze,
usługi biblioteczne, usługi z zakresu bibliotek on-line, miano-
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wicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem
sieci komputerowej on-line, nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów oraz kursów, organizowanie
konkursów, pokazów, szkoleń, warsztatów, prowadzenie klubów i kółek zainteresowań, usługi w zakresie organizowania
i prowadzenia projektów historycznych, edukacyjnych, społecznych, imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych
oraz kursów, szkoleń, w tym z wykorzystaniem Internetu,
pokazy multimedialne, usługi prezentacji audiowizualnych,
nagrywanie filmów, publikacja i redagowanie materiałów
drukowanych, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, filmów i nagrań dźwiękowych,
publikacje multimedialne, rozpowszechnianie materiałów
edukacyjnych, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo i audio, usługi rekonstrukcji i digitalizacji utworów audiowizualnych i dźwiękowych, 42 prowadzenie prac badawczo
- rozwojowych w dziedzinie historii, kultury i sztuki, przygotowywanie opracowań naukowych, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, rękopisów, antyków oraz zbiorów muzealnych
i pamiątek, elektroniczne przechowywanie dokumentów,
cyfrowych plików wideo, audio, obrazów cyfrowych, przechowywanie danych on-line, przygotowywanie naukowych
analiz i ekspertyz, usługi przechowywania elektronicznego
w zakresie archiwizacji danych elektronicznych, 43 wynajem
sal konferencyjnych, wynajem sal na zebrania.
482717
(220) 2018 02 23
IMMUSEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) IMMUSEC
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.05,
26.04.16, 26.01.05
(510), (511) 9 urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery
(urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych), urządzenia do przechowywania danych, sprzęt do komunikacji,
35 zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące
działalności gospodarcze, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, outsourcing (doradztwo biznesowe), pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, doradztwo biznesowe, 41 prowadzenie warsztatów, szkolenia,
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
rozwój sprzętu komputerowego, hosting, oprogramowanie
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jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych,
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie
kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych,
usługi naukowe i technologiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi projektowania,
45 monitoring systemów bezpieczeństwa.
482730
(220) 2018 02 23
IMMUSEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) IMMUSEC
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 26.01.05, 26.04.05, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.17
(510), (511) 9 urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery
(urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych), urządzenia do przechowywania danych, sprzęt do komunikacji,
35 zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące
działalności gospodarczej, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, outsourcing (doradztwo biznesowe), pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, doradztwo biznesowe, 41 prowadzenie warsztatów, szkolenia,
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
rozwój sprzętu komputerowego, hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych,
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie
kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych,
usługi naukowe i technologiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi projektowania,
45 monitoring systemów bezpieczeństwa.
482760
(220) 2018 02 26
EMPIRIA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PUFFINO

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.02.01
(510), (511) 11 wyroby sanitarne z ceramiki, ceramika łazienkowa, bidety, kompakty WC, miski ustępowe, pisuary, sedesy,
płuczki ustępowe, umywalki, zlewozmywaki, postumenty
i półpostumenty do umywalek, baterie umywalkowe, kabiny natryskowe, brodziki, natryski, krany, armatura sanitama,
wanny łazienkowe, zbiorniki do płuczek ustępowych, lampy,
instalacje i urządzenia oświetleniowe, 19 płytki i listwy wykładzinowe niemetalowe, płytki ceramiczne, glazura, gres,
terakota.
(210) 483022
(220) 2018 03 02
(731) FUNDACJA STRAŻNIK PAMIĘCI, Warszawa
(540) Saint Jadwiga European Award - Europaeo
Praemium Sanctae Hedvigis
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on-line do pobrania, wydawnictwa na nośnikach danych, publikacje
elektroniczne, publikacje elektroniczne dostarczane on-line z baz danych lub z Internetu, urządzenia mobilne do komunikowania się, przesyłania danych, urządzenia mobilne
do odczytu publikacji elektronicznych, telefony, komputery, programy komputerowe, gry interaktywne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, tablice na ogłoszenia elektroniczne, nośniki danych, 35 organizowanie konferencji, gier,
konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu
reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej,
telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania
ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca
reklamowego, publikowanie tekstów reklamowych, zarządzanie w działalności handlowej, w tym doradztwo, administrowanie działalności handlowej, zarządzanie planami
lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i analiza rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, usługi kojarzenia współpracy pomiędzy jednostkami z sektora publicznego, prywatnego i uczelniami,
zbieranie potrzeb analityczno-badawczych i znajdowanie
sposobów ich wypełnienia (kojarzenie potrzebującego-wykonawcy-finansującego), prowadzenie wykazu informacji
handlowych w Internecie, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji z baz danych osobom
trzecim, prenumerata prasy, oferowanie usług aukcyjnych
w formie promocji, usługi sklepu internetowego, usługi
domu towarowego i/lub wysyłkowego, usługi w zakresie
prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, odzieżowej, spożywczej, kosmetycznej, tytoniowej, alkoholowej, samochodowej, przemysłowej, usługi
nagrywania, transkrypcji, transformacji, kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu elektronicznym, usługi domu mediowego, którego zadaniem jest
planowanie oraz zakup kampanii reklamowych w mediach
masowych, zarządzanie portalami internetowymi, ewidencja wiadomości, obrazów, tekstów, mowy, sygnałów i danych, zwłaszcza w formie cyfrowej, przetwarzanie danych
- wiadomości, obrazów, tekstów, mowy, sygnałów i innych
danych, zwłaszcza zapisanych w formie cyfrowej, usługi
pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej polegające na organizowaniu wsparcia społecznego dla podmiotów podejmujących kulturalne, rozrywkowe przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym oraz lokalnym,
w tym także działania na rzecz zwiększenia zasięgu wybranych, udanych inicjatyw, 41 usługi organizowania, obsługi,
produkcji i rozpowszechniania publicznych konkursów,
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plebiscytów, loterii, spektakli, widowisk, widowisk muzycznych, festiwali, koncertów, kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń
tematycznych o charakterze edukacyjnym i kulturalnym,
festiwali filmowych, imprez artystycznych, estradowych,
rekreacyjnych, wystaw kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie, obsługa uroczystych gali, prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych, kulturalnych, rozrywka, usługi wydawania nagrań dźwiękowych,
filmów, nagrań wideo, audycji radiowych, reportaży, programów telewizyjnych, usługi produkcji, montażu i rozpowszechniania telewizyjnych, radiowych, multimedialnych,
internetowych programów naukowych i rozrywkowych,
usługi dostarczania muzyki cyfrowej, filmów, wideo, obrazów graficznych i audio (nie ściągalnych) z komputera,
Internetu i/lub stron internetowych, publikowanie, edycja
książek, magazynów i innych tekstów, także on-line, usługi
księgarni, w tym elektronicznej, która dostarcza informacje
elektroniczne (w tym informacje archiwalne) w formie tekstu, informacji audio i/lub wideo, publikacja i wydawanie
informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci
danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online, usługi dostarczania on-line publikacji elektronicznych
(nie ściągalnych), usługi dostarczania informacji o edukacji,
imprezach, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online, usługi agencji
rezerwacji miejsc na wydarzenia artystyczne, kulturalne,
spektakle, koncerty, filmy, usługi studia nagrań, usługi w zakresie fotografii, usługi reporterskie, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, audio, video, dysków, gier interaktywnych,
produkcja i świadczenie usług medialnych w zakresie organizacji konkursów, plebiscytów, koncertów, loterii, festiwali
muzycznych i filmowych, widowisk, spektakli, przeglądów,
pokazów, występów rozrywkowych i innych imprez rozrywkowych, nagrywanie wiadomości, obrazów, tekstów,
mowy, sygnałów i danych, zwłaszcza w formie cyfrowej,
odtwarzanie - dotyczących kultury, edukacji, sportu lub
rozrywki - wiadomości, obrazów, tekstów, mowy, sygnałów
i danych, zwłaszcza zapisanych w formie cyfrowej, udostępnianie informacji o rozrywce, edukacji, kulturze i sporcie, usługi edukacyjne mające wspomóc podmioty podejmujące kulturalne, rozrywkowe przedsięwzięcia o zasięgu
ogólnopolskim, regionalnym oraz lokalnym.
483258
(220) 2018 03 08
OFICYNA WYDAWNICZA OIKOS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Konferencja truskawkowa

(210)
(731)

(531) 05.07.08, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, bilety,
biuletyny informacyjne, broszury, chorągiewki papierowe,
czasopisma [periodyki], diagramy, etykiety z papieru lub kartonu, formularze [blankiety, druki], gazety, kalendarze, kartki
z życzeniami, katalogi, koperty, materiały drukowane, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy
i zdjęcia, periodyki [czasopisma], ulotki, torebki do pakowa-
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nia [koperty, woreczki z papieru], materiały introligatorskie,
fotografie, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
(nie ujęte w innych klasach), 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie.
483817
(220) 2018 03 20
CERAMPOL TOMCZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Rabka-Zdrój
(540) CERAMBELL
(210)
(731)

(531) 26.04.03, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 1 kleje do płytek ceramicznych, 11 akcesoria
do pryszniców, akcesoria do umywalek, akcesoria łazienkowe, baterie do umywalek, baterie do wanien, baterie
kranowe, baterie mieszające do umywalek, baterie prysznicowe, baterie sztorcowe do umywalek, bidety, brodziki,
brodziki do pryszniców, deski do muszli klozetowych, deski sedesowe, fontanny-umywalki, jednouchwytowe baterie umywalkowe, kabiny do natrysków, kabiny kąpielowe,
kabiny natryskowe, klapy desek sedesowych, krany, krany
automatyczne, krany bezdotykowe, krany do bidetów,
krany do umywalek, miski klozetowe, muszle klozetowe,
muszle klozetowe ze zintegrowanymi bidetowymi dyszami
wodnymi, natryski, prysznice, panele prysznicowe, pisuary,
płuczki ustępowe, postumenty do umywalek, prysznice,
przelewy wannowe, rączki do prysznica, rączki do spłuczek,
ścianki do kabin prysznicowych, ścianki do przegród prysznicowych, sedesy z czyszczącym strumieniem wody, słuchawki będące akcesoriami do pryszniców, spryskiwacze
do baterii, szafki łazienkowe z umywalkami podłączonymi
do źródła wody, szklane kabiny prysznicowe, umywalki łazienkowe, umywalki łazienkowe na postumencie, umywalki
wbudowane w szafki, urządzenia do kąpieli, wanny łazienkowe, wanny prysznicowe, wanny z dyszami powietrznymi,
wanny z natryskiem, wanny z urządzeniami pomagającymi
wejście do nich, wyroby sanitarne wykonane z porcelany,
wyroby sanitarne wykonane z kamienia, zestawy prysznicowe, 19 ceramiczne płytki na podłogi wewnętrzne, ceramiczne płytki na podłogi zewnętrzne, ceramiczne płytki
na ściany zewnętrzne, ceramiczne płytki podłogowe, ceramiczne płytki podłogowe do budynków, ceramiczne płytki
ścienne, glazurowane ceramiczne płytki podłogowe, glazurowane ceramiczne płytki ścienne, glazurowane płytki
ceramiczne, płytki ceramiczne, płytki ceramiczne do podłóg i wykładzin, płytki ceramiczne do podłóg i okładzin,
płytki ceramiczne na podłogi, płytki ceramiczne na ściany
wewnętrzne, ścienne płytki ceramiczne, 35 prowadzenie
punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących
towarów: kleje do płytek ceramicznych, akcesoria do pryszniców, akcesoria do umywalek, akcesoria łazienkowe, baterie do umywalek, baterie do wanien, baterie kranowe, baterie mieszające do umywalek, baterie prysznicowe, baterie
sztorcowe do umywalek, bidety, brodziki, brodziki do pryszniców, deski do muszli klozetowych, deski sedesowe, fontanny-umywalki, jednouchwytowe baterie umywalkowe,
kabiny do natrysków, kabiny kąpielowe, kabiny natryskowe,
klapy desek sedesowych, krany, krany automatyczne, krany
bezdotykowe, krany do bidetów, krany do umywalek, miski klozetowe, muszle klozetowe, muszle klozetowe ze zin-
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tegrowanymi bidetowymi dyszami wodnymi, natryski,
prysznice, panele prysznicowe, pisuary, płuczki ustępowe,
postumenty do umywalek, prysznice, przelewy wannowe,
rączki do prysznica, rączki do spłuczek, ścianki do kabin
prysznicowych, ścianki do przegród prysznicowych, sedesy z czyszczącym strumieniem wody, słuchawki będące
akcesoriami do pryszniców, spryskiwacze do baterii, szafki
łazienkowe z umywalkami podłączonymi do źródła wody,
szklane kabiny prysznicowe, umywalki łazienkowe, umywalki łazienkowe na postumencie, umywalki wbudowane
w szafki, urządzenia do kąpieli, wanny łazienkowe, wanny
prysznicowe, wanny z dyszami powietrznymi, wanny z natryskiem, wanny z urządzeniami pomagającymi wejście
do nich, wyroby sanitarne wykonane z porcelany, wyroby
sanitarne wykonane z kamienia, zestawy prysznicowe, ceramiczne płytki na podłogi wewnętrzne, ceramiczne płytki
na podłogi zewnętrzne, ceramiczne płytki na ściany zewnętrzne, ceramiczne płytki podłogowe, ceramiczne płytki podłogowe do budynków, ceramiczne płytki ścienne,
glazurowane ceramiczne płytki podłogowe, glazurowane
ceramiczne płytki ścienne, glazurowane płytki ceramiczne,
płytki ceramiczne, płytki ceramiczne do podłóg i wykładzin,
płytki ceramiczne do podłóg i okładzin, płytki ceramiczne
na podłogi, płytki ceramiczne na ściany wewnętrzne, ścienne płytki ceramiczne, prowadzenie przez Internet sprzedaży następujących towarów: kleje do płytek ceramicznych,
akcesoria do pryszniców, akcesoria do umywalek, akcesoria
łazienkowe, baterie do umywalek, baterie do wanien, baterie kranowe, baterie mieszające do umywalek, baterie
prysznicowe, baterie sztorcowe do umywalek, bidety, brodziki, brodziki do pryszniców, deski do muszli klozetowych,
deski sedesowe, fontanny-umywalki, jednouchwytowe baterie umywalkowe, kabiny do natrysków, kabiny kąpielowe,
kabiny natryskowe, klapy desek sedesowych, krany, krany
automatyczne, krany bezdotykowe, krany do bidetów,
krany do umywalek, miski klozetowe, muszle klozetowe,
muszle klozetowe ze zintegrowanymi bidetowymi dyszami
wodnymi, natryski, prysznice, panele prysznicowe, pisuary,
płuczki ustępowe, postumenty do umywalek, prysznice,
przelewy wannowe, rączki do prysznica, rączki do spłuczek,
ścianki do kabin prysznicowych, ścianki do przegród prysznicowych, sedesy z czyszczącym strumieniem wody, słuchawki będące akcesoriami do pryszniców, spryskiwacze
do baterii, szafki łazienkowe z umywalkami podłączonymi
do źródła wody, szklane kabiny prysznicowe, umywalki łazienkowe, umywalki łazienkowe na postumencie, umywalki
wbudowane w szafki, urządzenia do kąpieli, wanny łazienkowe, wanny prysznicowe, wanny z dyszami powietrznymi,
wanny z natryskiem, wanny z urządzeniami pomagającymi
wejście do nich, wyroby sanitarne wykonane z porcelany,
wyroby sanitarne wykonane z kamienia, zestawy prysznicowe, ceramiczne płytki na podłogi wewnętrzne, ceramiczne
płytki na podłogi zewnętrzne, ceramiczne płytki na ściany
zewnętrzne, ceramiczne płytki podłogowe, ceramiczne
płytki podłogowe do budynków, ceramiczne płytki ścienne, glazurowane ceramiczne płytki podłogowe, glazurowane ceramiczne płytki ścienne, glazurowane płytki ceramiczne, płytki ceramiczne, płytki ceramiczne do podłóg
i wykładzin, płytki ceramiczne do podłóg i okładzin, płytki
ceramiczne na podłogi, płytki ceramiczne na ściany wewnętrzne, ścienne płytki ceramiczne.
(210)
(731)

483821
(220) 2018 03 21
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
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(540) GRUPA HASCO

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.04, 29.01.04
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, płyny do pielęgnacji włosów, barwniki do celów
kosmetycznych, detergenty inne niż używane w procesach
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, środki
przeciwpotowe, detergenty, środki antypoślizgowe, aromaty, antyperspiranty, barwniki kosmetyczne, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, detergenty, dezodoranty, mydła dezodoryzujące, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, farby do celów kosmetycznych, preparaty
do golenia, mydło do golenia, kadzidełka, kadzidła, ozdoby
do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych
włosów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry w formie pasty, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne,
kosmetyki do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy
kosmetyczne, kosmetyki upiększające, kremy, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia
włosów, ekstrakty z kwiatów, kwiaty jako baza do perfum, lakiery do włosów, lakiery do paznokci, środki lotne stosowane
jako detergenty, fotony do celów kosmetycznych, preparaty
do makijażu, puder do makijażu, pudry do różnych zastosowań, mieszaniny zapachowe, mleczko kosmetyczne, preparaty do mycia, mydełka, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych,
olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty
do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, płyny do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomady do celów kosmetycznych, pomadki, preparaty
do polerowania protez dentystycznych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone detergentami,
środki do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, nielecznicze produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, odświeżacze
do ust nie do celów medycznych, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji jamy ustnej, waciki do celów kosmetycznych,
wata do celów kosmetycznych, woda utleniona do celów kosmetycznych, woda zapachowa, woda toaletowa, sole wybielające, żele do wybielania zębów, zmywacze do paznokci,
produkty kosmetyczne dla zwierząt domowych, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty i substancje weterynaryjne,
suplementy diety, środki sanitarne do celów medycznych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, materiały dentystyczne, środki
odkażające, preparaty chemiczne do celów medycznych,
preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno - farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, czopki, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki
na lekarstwa, kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwasy
do celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, leki dla ludzi,
maści do celów farmaceutycznych, napoje lecznicze, pastylki
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do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów
farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywania ran,
środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne,
mydła dezynfekujące, preparaty antyseptyczne po goleniu,
mydła lecznicze, 44 usługi medyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, aromaterapia, usługi banków krwi, chiropraktyka, chirurgia plastyczna, stomatologia,
fizjoterapia, fizykoterapia, hospicja, implantacja włosów, kliniki medyczne, projektowanie krajobrazów, masaż, ogrodnictwo, opieka pielęgniarska, opieka medyczna, opieka zdrowotna, usługi optyczne, usługi placówek opieki medycznej,
usługi placówek opieki medycznej niehospitalizacyjne, placówki rekonwalescencji z opieką medyczną w warunkach
domowych lub sanatoryjnych, pomoc medyczna, porady
w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, rehabilitacja osób po maltretowaniu, placówki rekonwalescencyjne,
sanatoria, szpitale, usługi farmaceutyczne w zakresie leków
recepturowych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi położnicze, usługi telemedyczne, usługi w zakresie korzystania
z sauny, usługi w zakresie korzystania z solariów, wypożyczanie urządzeń sanitarnych, usługi związane z zapłodnieniem
in vitro, usługi paramedyczne.
483841
(220) 2018 03 21
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOLNEJ WISŁY,
Gruczno
(540) FESTIWAL SMAKÓW
(510), (511) 35 badanie opinii publicznej, badanie rynku,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych
w szczególności próbek, druków, prospektów i broszur,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie:
wystaw, targów i festiwali w celach handlowych i reklamowych w połączeniu z degustacją smakową wyrobów konsumpcyjnych, rozlepianie plakatów reklamowych, pokazy
towarów, promocja sprzedaży w tym dla osób trzecich, reklama: radiowa, telewizyjna i prasowa oraz za pośrednictwem
sieci komputerowej - Internetu, wynajmowanie powierzchni na cele wystawowe i reklamowe, publikowanie tekstów
reklamowych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą w przedsiębiorstwach handlowych, 45 pomoc
formalno-prawna odnośnie stosowania i przestrzegania
obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
(210)
(731)
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przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, słone lub pikantne
ciasteczka, paluszki, precle, 35 sprzedaż następujących towarów: produkty z ziemniaków wytwarzane przez wyciskanie
zawarte w klasie 29, za wyjątkiem mąki ziemniaczanej, ekstrakty ziemniaczane do wytwarzania żywności, chrupki lub
chipsy ziemniaczane, paluszki ziemniaczane, orzechy, w tym
orzechy laskowe, włoskie, orzeszki ziemne, orzechy nerkowca, pistacje i migdały suszone, pieczone, solone lub przyprawione, wyroby cukiernicze i słodycze, ciastka, biszkopty,
ciasta, czekolada, wyroby czekoladowe, pralinki, cukierki,
słodycze, marcepan, prażona kukurydza, przekąski zbożowe,
przekąski ryżowe, słone lub pikantne ciasteczka, paluszki,
precle.
483944
(220) 2018 04 25
PND FUTURA SPÓŁKA JAWNA P. I D. NAPIERAŁA,
Wrocław
(540) Lajkonik Wypiekarnia
(510), (511) 29 produkty z ziemniaków wytwarzane przez
wyciskanie zawarte w klasie 29, za wyjątkiem mąki ziemniaczanej, ekstrakty ziemniaczane do wytwarzania żywności,
chrupki lub chipsy ziemniaczane, paluszki ziemniaczane,
orzechy, w tym orzechy laskowe, włoskie, orzeszki ziemne,
orzechy nerkowca, pistacje i migdały suszone, pieczone,
solone lub przyprawione, 30 wyroby cukiernicze i słodycze,
ciastka, biszkopty, ciasta, czekolada, wyroby czekoladowe,
pralinki, cukierki, słodycze, marcepan, prażona kukurydza,
przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, słone lub pikantne
ciasteczka, paluszki, precle, 35 sprzedaż następujących towarów: produkty z ziemniaków wytwarzane przez wyciskanie
zawarte w klasie 29, za wyjątkiem mąki ziemniaczanej, ekstrakty ziemniaczane do wytwarzania żywności, chrupki lub
chipsy ziemniaczane, paluszki ziemniaczane, orzechy, w tym
orzechy laskowe, włoskie, orzeszki ziemne, orzechy nerkowca, pistacje i migdały suszone, pieczone, solone lub przyprawione, wyroby cukiernicze i słodycze, ciastka, biszkopty,
ciasta, czekolada, wyroby czekoladowe, pralinki, cukierki,
słodycze, marcepan, prażona kukurydza, przekąski zbożowe,
przekąski ryżowe, słone lub pikantne ciasteczka, paluszki,
precle.
(210)
(731)

(210) 484105
(220) 2018 03 27
(731) OSIECKI RAFAŁ ARRO, Milanówek
(540) LIPNIK

483888
(220) 2018 03 22
EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) CANDY SODA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.

(210)
(731)

483943
(220) 2018 04 25
PND FUTURA SPÓŁKA JAWNA P. I D. NAPIERAŁA,
Wrocław
(540) Wypiecki
(510), (511) 29 produkty z ziemniaków wytwarzane przez
wyciskanie zawarte w klasie 29, za wyjątkiem mąki ziemniaczanej, ekstrakty ziemniaczane do wytwarzania żywności,
chrupki lub chipsy ziemniaczane, paluszki ziemniaczane,
orzechy, w tym orzechy laskowe, włoskie, orzeszki ziemne,
orzechy nerkowca, pistacje i migdały suszone, pieczone,
solone lub przyprawione, 30 wyroby cukiernicze i słodycze,
ciastka, biszkopty, ciasta, czekolada, wyroby czekoladowe,
pralinki, cukierki, słodycze, marcepan, prażona kukurydza,
(210)
(731)

(531) 03.03.01, 03.03.15, 26.01.15, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 29 przetwory owocowe [dżemy], owoce przetworzone, gotowane owoce, owoce marynowane, owoce
konserwowane, mrożone owoce, suszone owoce, warzywa
mrożone, warzywa przetworzone, warzywa suszone, warzywa gotowane, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sałatki gotowe, 32 soki warzywne, mieszane soki owocowe,
napoje owocowe i soki owocowe, napoje bezalkoholowe,
33 gorzkie nalewki alkoholowe jako aperitif, nalewki gorzkie,
39 wynajmowanie koni, wynajem koni do transportu, wypożyczanie koni do celów transportowych, usługi w zakresie turystyki i agroturystyki zawarte w tej klasie, a mianowicie usłu-
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gi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, usługi
organizowania wycieczek, udzielanie informacji turystycznej
za pomocą komputera, usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, 41 szkoły jazdy konnej, obozy jazdy konnej,
organizowanie pokazów jazdy konnej, instruktaż w zakresie
jazdy konnej, wynajmowanie koni do rekreacji, wynajem
sprzętu do rekreacyjnej jazdy konnej, usługi szkoleniowe
w zakresie jazdy konnej, udostępnianie obiektów i sprzętu
do jazdy konnej, tresura koni, usługi ujeżdżania koni, 43 pensjonaty, domy gościnne, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne biura zakwaterowania
[hotele, pensjonaty], rezerwacja miejsc w pensjonatach,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi prowadzenia restauracji, kawiarni,
kafeterii, barów szybkiej obsługi, stołówek, dostarczanie potraw i napojów, przygotowywanie dań na zamówienie oraz
ich dostawa, catering, usługi hotelarskie, usługi związane
z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem i wyżywieniem
w hotelach, motelach, pensjonatach, domach wczasowych
i turystycznych, udostępnianie terenu i urządzeń kempingowych, wynajmowanie sal na posiedzenia, hotele i pensjonaty dla zwierząt, zakwaterowanie koni, 44 usługi stadniny koni
i hodowli koni, masaż koni, usługi w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych dla koni, usługi w zakresie prowadzenia stadniny
koni hodowla koni czystej krwi, usługi w zakresie pomocy
weterynaryjnej dla koni, hodowla zwierząt, ogrodnictwo,
uprawy rolne, usługi w zakresie fizjoterapii, usługi w zakresie
hipoterapii.
484385
(220) 2018 04 03
WIELKOPOLSKIE ZAKŁADY MIĘSNE AGRICO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD
PRACY CHRONIONEJ, Kalisz
(540) qbek
(510), (511) 29 dania gotowe składające się głównie z mięsa.
(210)
(731)

484470
(220) 2018 04 04
MELISSA KIKIZAS ANONYMI VIOMICHANIKI KAI
EMPORIKI ETAIRIA TROFIMON, Ateny, GR
(540) Primo Gusto
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.22, 26.11.02, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 pomidory przetworzone i produkty z pomidorów, pasty pomidorowe, przecier pomidorowy, sok
pomidorowy do gotowania, jadalne oleje i tłuszcze, oliwki
konserwowane, 30 makarony, makarony tradycyjne, makarony zawierające nadzienia, makaron pełnoziarnisty, tortellini,
pierożki ravioli, mąka i produkty zbożowe, kasza manna, proszek do pieczenia, syropy i melasa, drożdże, sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy pomidorowe.
(210) 484581
(220) 2018 04 09
(731) MATUSZAK PAWEŁ, Poznań
(540) Eltra
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.13.25
(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.
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484605
(220) 2018 04 09
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY DIECEZJI
ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ, Zielona Góra
(540) maika

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.22, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty także z papieru lub kartonu, arkusze z nutami w formie drukowanej, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bilety także informacyjne, broszury, czasopisma
i periodyki, fotografie, gazety, kalendarze, kartki z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki i podręczniki, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane,
materiały opakowanie i amortyzujące do wyściełania z papieru i kartonu, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, notatniki i notesy, obrazy i zdjęcia, ołówki
także automatyczne na grafit i węglowe, papier, papier do pisania listów, periodyki jako czasopisma, pióra i długopisy, podkładki na biurko, przybory szkolne jako artykuły piśmienne,
publikacje drukowane, śpiewniki, ulotki, zakładki do książek,
35 agencje reklamowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relation oraz reklamie, obróbka tekstów,
pisanie scenariuszy do celów reklamowych, produkcja filmów
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, reklama także online za pośrednictwem sieci komputerowej, typu
„płać za kliknięcie”, zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, rozpowszechnianie reklam, transkrypcja wiadomości jako praca biurowa, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualniane materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi prenumeraty
gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi w zakresie opracowania graficznego dla celów reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, 41 edukacja religijna, fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne
i pokazy, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów szkoleniowych, organizowanie konkursów
kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych i edukacyjnych, pisanie scenariuszy także do celów reklamowych, produkcja filmów innych niż reklamowe,
produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów innych
niż reklamowe, sporządzanie napisów, tłumaczenia, udostępnianie filmów i publikacji on-line nie do pobrania, usługi gier
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi reporterskie, usługi trenerskie, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, usługi w zakresie opracowania graficznego
innego niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty
i nauczania, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, wypożyczanie sprzętu sportowego za wyjątkiem pojazdów.
484656
(220) 2018 04 11
DYNAMIC TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów
(540) nanomax GRUNT TO ZDROWIE
(210)
(731)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 1 chemiczne środki organiczne do czyszczenia, preparaty zapobiegające powstawaniu pleśni, kleje dla
celów przemysłowych, kity i pasty do wypełniania, spoiwa
do naprawy powierzchni, masy szpachlowe do naprawy
powierzchni metalowych i z tworzyw sztucznych, środki
gruntujące do ścian, 2 środki do gruntowania powierzchni,
farby, pokosty, lakiery, bejce, środki zabezpieczające i konserwujące drewno, preparaty zabezpieczające powierzchnie
metali, preparaty zabezpieczające powierzchnie ceramiczne, preparaty zapobiegające powstawaniu rdzy, 3 środki
do czyszczenia, preparaty do odtłuszczania powierzchni,
preparaty do konserwacji powierzchni, preparaty do pielęgnacji powierzchni, preparaty do nabłyszczania, preparaty
do pastowania, preparaty antystatyczne, 5 środki do dezynfekcji, środki bakteriobójcze, środki grzybobójcze, 19 zaprawy budowlane, tynki, gładzie, fugi, jastrychy, masy do wylewek, masy szpachlowe do naprawy powierzchni materiałów
budowlanych, środki gruntujące budowlane.
(210) 484751
(220) 2018 04 12
(731) MATZ AGATA, Warszawa
(540) CODE & PLAY kodowanie dla dzieci

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 papierowe materiały dydaktyczne, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, podręczniki edukacyjne, publikacje edukacyjne, książki
edukacyjne, 41 edukacja, edukacja przedszkolna, edukacja
(nauczanie), edukacja w dziedzinie informatyki, kursy szkolne
w zakresie pomocy w nauce, kursy szkolne związane z przygotowaniem do egzaminów, usługi edukacyjne, szkolenia
edukacyjne, edukacyjne usługi doradcze, usługi edukacyjne dotyczące komputerów, usługi edukacyjne świadczone
dla dzieci, usługi edukacyjne dotyczące pisania programów
komputerowych, usługi edukacyjne w zakresie zarządzania
przedsiębiorstwem franszyzowym.
485033
(220) 2018 04 19
MANUFAKTURA CZEKOLADY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) LAS VEGAN’S
(210)
(731)
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(531)

03.04.07, 03.04.24, 03.04.26, 03.05.01, 03.05.03,
03.05.05, 03.05.24, 03.05.28, 06.19.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kakao i wyroby na bazie kakao, czekolada,
wyroby czekoladowe, pomady i praliny, ciastka czekoladowe,
wyroby piekarnicze i biszkopty, herbatniki, czekolada do picia, napoje na bazie czekolady, kakao oraz preparaty do tych
napojów, 33 napoje alkoholowe, wódki, brandy, likiery, koktajle, kremy, rum, dżin, nalewki owocowe, nalewki ziołowe,
whisky, spirytus, aperitify, 35 sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa
następujących towarów, kakao i wyroby na bazie kakao, czekolada, wyroby czekoladowe, pomady, praliny, ciastka czekoladowe, wyroby piekarnicze, biszkopty, herbatniki, czekolada
do picia, napoje na bazie czekolady, kakao oraz preparaty
do tych napojów.
485040
(220) 2018 04 19
CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa
(540) CYBER RESCUE
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie
podróży.
(210)
(731)

485042
(220) 2018 04 19
CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa
(540) DIGITAL FINGERPRINTS
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.11.03, 26.11.05
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie
podróży.
485043
(220) 2018 04 19
CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa
(540) CYBER RESCUE

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 16.01.11,
26.11.22, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.19
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
usługi związane z majątkiem nieruchomym, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży.
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485155
(220) 2018 04 23
EXALUS TR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kuchary
(540) EXALA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia i elementy do systemów automatyki budynkowej, systemów sterujących, kontrolujących,
pomiarowych, sygnalizacji alarmowej, informacyjnych,
nagłaśniających, centrale do tych systemów, sterowniki
przewodowe, sterowniki bezprzewodowe do zdalnego
sterowania za pomocą fal radiowych, napędy elektryczne
wyposażone w odbiorniki sygnałów radiowych, aplikacje
komputerowe, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej, internetowej urządzeń i elementów do systemów
automatyki budynkowej, systemów sygnalizacji kontrolnej
i alarmowej, 37 usługi budowlane w zakresie montażu, konserwacji i napraw instalacji automatyki budynkowej inteligentnego domu.
(210) 485163
(220) 2018 04 23
(731) FILIP PRZEMYSŁAW PALCE LIZAĆ, Kraczkowa
(540) energia do kawy
(510), (511) 29 spożywczy olej kukurydziany, spożywczy olej
sezamowy, bita śmietana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, daktyle, dżem imbirowy, dżemy, enzymy mlekowe do celów spożywczych,
jogurt, kefir (napój mleczny), koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompot żurawinowy, kompozycje
owoców przetworzonych, krem na bazie masła, kukurydza
cukrowa (przetworzona), kumys (napój mleczny), kwaśna
śmietana, margaryna, marmolada, masło, masło arachidowe,
masło kakaowe, masło kokosowe (olej kokosowy), miąższ
owoców, migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko
kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko
migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko
owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe do celów kulinarnych,
mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, mleko
z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, nasiona słonecznika
przetworzone, nasiona, przetworzone, olej i tłuszcz kokosowy (do celów spożywczych), olej kostny jadalny, olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej
sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności, olej z siemienia lnianego do celów
kulinarnych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego
tłoczenia, oliwki konserwowane, orzechy aromatyzowane,
orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone,
orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, owoce gotowane, owoce lukrowane, pasta z bakłażana, pasta
z cukinii, pasta z oberżyny, pasta z owoców tłoczonych, pasty
do kromek zawierające tłuszcz, pasty na bazie orzechów,
pasztet z wątróbki, pierożki na bazie ziemniaków, pikle, płatki
ziemniaczane, produkty serowarskie, przecier jabłkowy,
przecier pomidorowy, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, pyłki kwiatowe jako żywność, riażenka (prażone
zsiadłe mleko), rodzynki, sałatki owocowe, sałatki warzywne,
serwatka, skórki owocowe, smalec, smażone placuszki twarogowe, sok cytrynowy do celów kulinarnych, spożywczy
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olej kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, spożywczy olej
sezamowy, substytuty mleka, surowce do produkcji tłuszczy
jadalnych, śmietana (produkty mleczarskie), śmietana na bazie warzyw, tahini (pasta z ziarna sezamowego), tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane, warzywa suszone, wiórki
kokosowe, wodorosty konserwowane, zsiadłe mleko,
30 kawa, koncentraty kawy, ziarna kawy, mieszanki kawy słodowej i kawy, ekstrakty kawy słodowej, ekstrakty z kawy, palone ziarna kawy, mielone ziarna kawy, cykoria [substytut
kawy], mieszanki wyciągów z kawy słodowej i kawy, mieszanki kawy i słodu, nadzienia na bazie kawy, substytuty
kawy i herbaty, napoje na bazie kawy, napoje sporządzane
z kawy, mieszanki kawy i cykorii, ziarna kawy powlekane cukrem, mieszanki kawy słodowej i kakao, substytut kawy
na bazie cykorii, substytuty kawy na bazie warzyw, napoje
mrożone na bazie kawy, napoje na bazie substytutów kawy,
napoje na bazie kawy zawierające mleko, napoje składające
się głównie z kawy, cykoria do stosowania jako substytut
kawy, mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, mieszaniny cykorii do stosowania jako substytuty kawy, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, cienkie płaty czekoladowe zawierające
mielone ziarna kawy, napoje na bazie kawy zawierające lody
(affogato), preparaty z cykorii do stosowania jako substytuty
kawy, napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy,
prażony jęczmień i słód do użytku jako substytut kawy, substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty
do napojów, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku kawy mokka, ekstrakty z kawy do stosowania
jako aromaty do artykułów żywnościowych, cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty
kawy, kawa słodowa, kawa aromatyzowana, czekoladowa
kawa, kawa niepalona, kawa nienaturalna, kawa liofilizowana,
kawa bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, kawa mielona,
mrożona kawa, torebki z kawą, kapsułki z kawą, kawa w formie parzonej, kawa w formie mielonej, kawa w postaci całych ziaren, filtry w postaci toreb papierowych wypełnione
kawą, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, kawa, herbata,
kakao i namiastki tych towarów, kawa [palona, w proszku,
granulowana lub w napojach], substytuty kawy [sztuczna
kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], anyż, anyż
gwiaździsty, anyż używany jako przyprawa, aromaty cytrynowe, aromaty cytrynowe do żywności lub napojów, aromaty cytrynowe, inne niż oleje eteryczne, aromaty do ciast, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty do herbaty,
aromaty do napojów, aromaty do przekąsek [inne niż olejki
eteryczne], aromaty do serów, aromaty do żywności, aromaty do żywności [inne niż olejki eteryczne], aromaty kawowe,
aromaty migdałowe, aromaty migdałowe do żywności lub
napojów, aromaty migdałowe, inne niż olejki eteryczne, aromaty naturalne do użytku w lodach [inne niż esencje eteryczne lub olejki eteryczne], aromaty owocowe, inne niż olejki eteryczne, aromaty (preparaty -) do żywności, batony
zbożowe, bita śmietana (preparaty usztywniające do -), budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chałwa, chipsy (produkty zbożowe), chutney (ostry, gęsty sos), ciasto
(masa do pieczenia), ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry (przyprawa), cykoria (substytut kawy), cynamon
(przyprawa), czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony
(przyprawa), dodatki smakowe do napojów inne niż olejki
eteryczne, dulce de leche (kajmak), gałka muszkatołowa, gofry, goździki (przyprawa), gryka przetworzona, grzanki, guma
do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir (przyprawa), jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany,
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jogurt mrożony (lody spożywcze), kakao, kanapki, kanapki
z parówką (hot-dog), kapary, karmelki (cukierki), kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa nienaturalna,
kawa niepalona, kiełki pszeniczne do celów spożywczych
dla ludzi, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona (popcorn), kurkuma, kuskus (kasza), kwiaty
i liście jako substytuty herbaty, lody, lomper (podpłomyk
na bazie ziemniaków), lukier do ciast, lukrecja (cukiernictwo),
majonez, marcepan, mąka orzechowa, mięta do wyrobów
cukierniczych, miętówki odświeżające oddech, miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje
kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie
kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, onigiri (kulki ryżowe), orzechy w czekoladzie,
owocowe (galaretki -)(słodycze), papryka (przyprawy), pasta
migdałowa, pasta z soi (przyprawy), pasty czekoladowe
do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki (wyroby cukiernicze), pastyła (wyroby cukiernicze), pesto (sos), pieprz, piernik, placki, placki kukurydziane,
pomadki (cukierki), pralinki, preparaty roślinne zastępujące
kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, propolis, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy,
przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty),
ptifurki (ciasteczka), puddingi, siemię lniane do użytku kulinarnego (przyprawa), słodziki naturalne, sorbety (lody), sos
[jabłkowy (przyprawa), sos żurawinowy (przyprawa), sosy
(przyprawy), sosy owocowe, suchary, syrop z agawy (słodzik
naturalny), syropy i melasa, szafran (przyprawa), tacos (danie
meksykańskie), tarty (z owocami), wafle ryżowe, wanilia (aromat), wanilina (aldehyd, substytut wanilii), wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wysokoproteinowe
batoniki zbożowe, ziarna sezamu (przyprawy), ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane
(przyprawy), 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe
wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje
bezalkoholowe], lemoniada, napój gazowany o smaku waniliowym, napój imbirowy, napój z gotowanego ziarna jęczmienia z sokiem pomarańczowym, napój z gotowanego
ziarna jęczmienia z sokiem cytrynowym, napój z soku cytrynowego z cukrem, napoje aromatyzowane owocami, napoje
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
na bazie owoców, o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe
o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe
o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe o smaku piwa,
napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe zawierające soki
owocowe, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców
zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje funkcjonalne na bazie wody,
napoje gazowane (proszek do wytwarzania - ), napoje izotoniczne, napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje mrożone na bazie owoców, napoje na bazie coli, napoje
na bazie kokosu, napoje na bazie orzechów i soi, napoje
na bazie owoców, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie piwa, napoje na bazie ryżu brązowego, inne
niż substytuty mleka napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soku z czerwonego żeń-szenia, napoje na bazie soku z imbiru, napoje na bazie soku z winogron, napoje
na oazie soku z zielonych warzyw, napoje na bazie wędzonych śliwek, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty
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z herbaty, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające,
napoje owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje
owocowe niealkoholowe, napoje owocowe z koncentratu
lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje półmrożone,
napoje serwatkowe, na poje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje (syropy do -), napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje typu smoothie zawierające
ziarna i owies napoje warzywne, napoje witaminizowane,
napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje z fasoli murg, napoje z guaraną, napoje z sokiem ananasowym,
napoje z soku aloesu, napoje z soku jabłkowego, napoje
z soku pomarańczowego, napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje z soku winogronowego, bezalkoholowe,
napoje zawierające głównie soki owocowe, niegazowane
napoje bezalkoholowe, orszada, owoce (bezalkoholowe napoje z soków -), owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki
do napojów gazowanych, pomidory (sok -) [napój], soki, soki
warzywne [napoje], sorbety [napoje], sorbety w postaci napojów, stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], syrop do lemoniady, syrop słodowy do napojów, syrop z czarnej porzeczki, syrop z soku z limonki, syropy do napojów: winogrona
(moszcz -), niesfermentowany, woda, woda (napoje), woda
aromatyzowana, woda destylowana do picia, woda gazowana, woda gazowana [woda sodowa], woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], woda kokosowa jako napój,
woda litowa, woda mineralizowana [napoje], woda mineralna, woda mineralna [napoje], woda [napoje], woda niegazowana, woda pitna, woda sodowa, pomidory (sok-)[napój],
soki, soki warzywne (napoje), sorbety (napoje), syrop do lemoniady, syropy do napojów, winogrona (moszcz-), niesfermentowane, woda (napoje), woda gazowana, 35 usługi
sprzedaży, reklamy i promocji towarów: kawa, koncentraty
kawy, ziarna kawy, mieszanki kawy słodowej i kawy, ekstrakty
kawy słodowej, ekstrakty z kawy, palone ziarna kawy, mielone ziarna kawy, cykoria [substytut kawy], mieszanki wyciągów z kawy słodowej i kawy, mieszanki kawy i słodu, nadzienia na bazie kawy, substytuty kawy i herbaty, napoje na bazie
kawy, napoje sporządzane z kawy, mieszanki kawy i cykorii,
ziarna kawy powlekane cukrem, mieszanki kawy słodowej
i kakao, substytut kawy na bazie cykorii, substytuty kawy
na bazie warzyw, napoje mrożone na bazie kawy, napoje
na bazie substytutów kawy, napoje na bazie kawy zawierające mleko, napoje składające się głównie z kawy, cykoria
do stosowania jako substytut kawy, mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, mieszaniny cykorii do stosowania jako substytuty kawy, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, cienkie
płaty czekoladowe zawierające mielone ziarna kawy, napoje
na bazie kawy zawierające lody (affogato), preparaty z cykorii
do stosowania jako substytuty kawy, napoje gazowane
[na bazie kawy, kakao lub czekolady], ekstrakty z cykorii
do stosowania jako substytuty kawy, prażony jęczmień i słód
do użytku jako substytut kawy, substytuty kawy [sztuczna
kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], ekstrakty
z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, preparaty
do sporządzania napojów czekoladowych o smaku kawy
mokka, ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty kawy, kawa słodowa,
kawa aromatyzowana, czekoladowa kawa, kawa niepalona,
kawa nienaturalna, kawa liofilizowana, kawa bezkofeinowa,
kawa rozpuszczalna, kawa mielona, mrożona kawa, torebki
z kawą, kapsułki z kawą, kawa w formie parzonej, kawa w formie mielonej, kawa w postaci całych ziaren, filtry w postaci
toreb papierowych wypełnione kawą, gotowa kawa i napoje
na bazie kawy, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach],
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substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], 40 mielenie kawy, palenie i przetwarzanie
kawy, 43 bary szybkiej obsługi, bary przekąskowe, cukiernie,
piekarnie, kawiarnie, pizzerie, restauracje, placówki gastronomiczne, catering, usługi gastronomiczne, usługi dostawy
kawy do biur [dostawa napojów], usługi kawiarni, usługi barów kawowych, oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych.
(210) 485164
(220) 2018 04 23
(731) FILIP PRZEMYSŁAW PALCE LIZAĆ, Kraczkowa
(540) energia do kawy

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 29 spożywczy olej kukurydziany, spożywczy olej
sezamowy, bita śmietana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, daktyle, dżem imbirowy, dżemy, enzymy mlekowe do celów spożywczych,
jogurt, kefir (napój mleczny), koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompot żurawinowy, kompozycje
owoców przetworzonych, krem na bazie masła, kukurydza
cukrowa (przetworzona), kumys (napój mleczny), kwaśna
śmietana, margaryna, marmolada, masło, masło arachidowe,
masło kakaowe, masło kokosowe (olej kokosowy), miąższ
owoców, migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko
kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko
migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko
owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe do celów kulinarnych,
mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, mleko
z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, mrożone owoce, napoje mleczne z przewaga mleka, napoje na bazie mleka
kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje
na bazie mleka orzechowego, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona, przetworzone, olej i tłuszcz kokosowy (do celów spożywczych), olej kostny, jadalny, olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej
słonecznikowy do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności, olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje
spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy preparowane,
orzechy ziemne przetworzone, owoce gotowane, owoce lukrowane, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny,
pasta z owoców tłoczonych, pasty do kromek zawierające
tłuszcz, pasty na bazie orzechów, pasztet z wątróbki, pierożki
na bazie ziemniaków, pikle, płatki ziemniaczane, produkty serowarskie, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery
warzywne, przekąski na bazie owoców, pyłki kwiatowe jako
żywność, riażenka (prażone zsiadłe mleko), rodzynki, sałatki
owocowe, sałatki warzywne, serwatka, skórki owocowe, smalec, smażone placuszki twarogowe, sok cytrynowy do celów
kulinarnych, spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, spożywczy olej sezamowy, substytuty mleka, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, śmietana (produkty
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mleczarskie), śmietana na bazie warzyw, tahini (pasta z ziarna
sezamowego), tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane,
warzywa suszone, wiórki kokosowe, wodorosty konserwowane, zsiadłe mleko, 30 kawa, koncentraty kawy, ziarna kawy,
mieszanki kawy słodowej i kawy, ekstrakty kawy słodowej,
ekstrakty z kawy, palone ziarna kawy, mielone ziarna kawy,
cykoria [substytut kawy], mieszanki wyciągów z kawy słodowej i kawy, mieszanki kawy i słodu, nadzienia na bazie kawy,
substytuty kawy i herbaty, napoje na bazie kawy, napoje sporządzane z kawy, mieszanki kawy i cykorii, ziarna kawy powlekane cukrem, mieszanki kawy słodowej i kakao, substytut
kawy na bazie cykorii, substytuty kawy na bazie warzyw, napoje mrożone na bazie kawy, napoje na bazie substytutów
kawy, napoje na bazie kawy zawierające mleko, napoje składające się głównie z kawy, cykoria do stosowania jako substytut kawy, mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, mieszaniny
cykorii do stosowania jako substytuty kawy, gotowa kawa
i napoje na bazie kawy, cienkie płaty czekoladowe zawierające mielone ziarna kawy, napoje na bazie kawy zawierające
lody (affogato), preparaty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy,
prażony jęczmień i słód do użytku [jako substytut kawy, substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty
do napojów, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku kawy mokka, ekstrakty z kawy do stosowania
jako aromaty do artykułów żywnościowych, cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty
kawy, kawa słodowa, kawa aromatyzowana, czekoladowa
kawa, kawa niepalona, kawa nienaturalna, kawa liofilizowana,
kawa bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, kawa mielona,
mrożona kawa, torebki z kawą, kapsułki z kawą, kawa w formie parzonej, kawa w formie mielonej, kawa w postaci całych
ziaren, filtry w postaci toreb papierowych wypełnione kawą,
gotowa kawa i napoje na bazie kawy, kawa, herbata, kakao
i namiastki tych towarów, kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], substytuty kawy [sztuczna kawa lub
preparaty roślinne zastępujące kawę], anyż, anyż gwiaździsty,
anyż używany jako przyprawa, aromaty cytrynowe, aromaty
cytrynowe do żywności lub napojów, aromaty cytrynowe,
inne niż oleje eteryczne, aromaty do ciast, aromaty do ciast,
inne niż olejki eteryczne, aromaty do herbaty, aromaty do napojów, aromaty do przekąsek [inne niż olejki eteryczne], aromaty do serów, aromaty do żywności, aromaty do żywności
[inne niż olejki eteryczne], aromaty kawowe, aromaty migdałowe, aromaty migdałowe do żywności lub napojów, aromaty migdałowe, inne niż olejki eteryczne, aromaty naturalne
do użytku w lodach [inne niż esencje eteryczne lub olejki
eteryczne], aromaty owocowe, inne niż olejki eteryczne, aromaty (preparaty -) do żywności, batony zbożowe, bita śmietana (preparaty usztywniające do -), budyń ryżowy, bułeczki
słodkie, bułka tarta, bułki, chałwa, chipsy (produkty zbożowe),
chutney (ostry, gęsty sos), ciasto (masa do pieczenia), ciasto
na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier,
cukier palmowy, cukierki miętowe, curry (przyprawa), cykoria
(substytut kawy), cynamon (przyprawa), czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony (przyprawa), dodatki smakowe
do napojów inne niż olejki eteryczne, dulce de leche (kajmak), gałka muszkatołowa, gofry, goździki (przyprawa), gryka
przetworzona, grzanki, guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir (przyprawa), jadalny papier ryżowy, jęczmień
gnieciony, jęczmień łuskany, jogurt mrożony (lody spożywcze), kakao, kanapki, kanapki z parówką (hot-dog), kapary, karmelki (cukierki), kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa nienaturalna, kawa niepalona, kiełki pszeniczne

Nr ZT29/2018

do celów spożywczych dla ludzi, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona (popcorn), kurkuma, kuskus (kasza), kwiaty i liście jako substytuty herbaty,
lody, lomper (podpłomyk na bazie ziemniaków), lukier
do ciast, lukrecja (cukiernictwo), majonez, marcepan, mąka
orzechowa, mięta do wyrobów cukierniczych, miętówki odświeżające oddech, miód, mleczko pszczele, muesli, musy
czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napary, inne niż
do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, onigiri (kulki
ryżowe), orzechy w czekoladzie, owocowe (galaretki -)(słodycze), papryka (przyprawy), pasta migdałowa, pasta z soi
(przyprawy), pasty czekoladowe do smarowania zawierające
orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki (wyroby cukiernicze), pastyła (wyroby cukiernicze), pesto (sos), pieprz, piernik,
placki, placki kukurydziane, pomadki (cukierki), pralinki, preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze
na bazie owsa, propolis, przetworzone nasiona do użytku
jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy
smakowe (sosy, marynaty), ptifurki (ciasteczka), puddingi, siemię lniane do użytku kulinarnego (przyprawa), słodziki naturalne, sorbety (lody), sos jabłkowy (przyprawa), sos żurawinowy (przyprawa), sosy (przyprawy), sosy owocowe, suchary,
syrop z agawy (słodzik naturalny), syropy i melasa, szafran
(przyprawa), tacos (danie meksykańskie), tarty (z owocami),
wafle ryżowe, wanilia (aromat), wanilina (aldehyd, substytut
wanilii), wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, ziarna sezamu
(przyprawy), ziele angielskie, zioła do celów spożywczych,
zioła konserwowane (przyprawy), 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy,
esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas
chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, napój gazowany o smaku waniliowym, napój imbirowy, napój z gotowanego ziarna jęczmienia z sokiem pomarańczowym, napój
z gotowanego ziarna jęczmienia z sokiem cytrynowym, napój z soku cytrynowego z cukrem, napoje aromatyzowane
owocami, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe
na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin,
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje bezalkoholowe o smaku
herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje
energetyzujące, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje gazowane (proszek
do wytwarzania -), napoje izotoniczne, napoje izotoniczne
[nie do celów medycznych], napoje mrożone na bazie owoców, napoje na bazie coli, napoje na bazie kokosu, napoje
na bazie orzechów i soi, napoje na bazie owoców, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie piwa, napoje
na bazie ryżu brązowego inne niż substytuty mleka, napoje
na bazie ryżu inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi
inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soku z czerwonego żeń-szenia, napoje na bazie soku z imbiru, napoje na bazie
soku z winogron, napoje na bazie soku z zielonych warzyw,
napoje na bazie wędzonych śliwek, napoje na bazie wody
zawierające ekstrakty z herbaty, napoje odalkoholizowane,
napoje orzeźwiające, napoje owocowe, napoje owocowe
i soki owocowe, napoje owocowe niealkoholowe, napoje
owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cu-
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kru, napoje półmrożone, napoje serwatkowe, napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, napoje
sportowe wzbogacane proteinami, napoje (syropy do -), napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies napoje warzywne, napoje
witaminizowane, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje z fasoli mung, napoje z guaraną, napoje z sokiem ananasowym, napoje z soku aloesu, napoje z soku jabłkowego, napoje z soku pomarańczowego napoje z soku
warzywnego, bezalkoholowe, napoje z soku winogronowego, bezalkoholowe, napoje zawierające głównie soki owocowe, niegazowane napoje bezalkoholowe, orszada, owoce
(bezalkoholowe napoje z soków -), owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, pomidory (sok
-) [napój], soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], sorbety w postaci napojów, stout [rodzaj mocnego, ciemnego
piwa], syrop do lemoniady, syrop słodowy do napojów, syrop
z czarnej porzeczki, syrop z soku z limonki, syropy do napojów, winogrona (moszcz -), niesfermentowany, woda, woda
(napoje), woda aromatyzowana, woda destylowana do picia,
woda gazowana, woda gazowana [woda sodowa], woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], woda kokosowa
jako napój, woda litowa, woda mineralizowana [napoje],
woda mineralna, woda mineralna [napoje], woda [napoje],
woda niegazowana, woda pitna, woda sodowa, pomidory
(sok-)[napój], soki, soki warzywne (napoje), sorbety (napoje),
syrop do lemoniady, syropy do napojów, winogrona (moszcz
-), niesfermentowane, woda (napoje), woda gazowana,
35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji towarów: kawa, koncentraty kawy, ziarna kawy, mieszanki kawy słodowej i kawy,
ekstrakty kawy słodowej, ekstrakty z kawy, palone ziarna
kawy, mielone ziarna kawy, cykoria [substytut kawy], mieszanki wyciągów z kawy słodowej i kawy, mieszanki kawy
i słodu, nadzienia na bazie kawy, substytuty kawy i herbaty,
napoje na bazie kawy, napoje sporządzane z kawy, mieszanki
kawy i cykorii, ziarna kawy powlekane cukrem, mieszanki
kawy słodowej i kakao, substytut kawy na bazie cykorii, substytuty kawy na bazie warzyw, napoje mrożone na bazie
kawy, napoje na bazie substytutów kawy, napoje na bazie
kawy zawierające mleko, napoje składające się głównie
z kawy, cykoria do stosowania jako substytut kawy, mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, mieszaniny cykorii do stosowania jako substytuty kawy, gotowa kawa i napoje na bazie
kawy, cienkie płaty czekoladowe zawierające mielone ziarna
kawy, napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), preparaty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, napoje
gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], ekstrakty
z cykorii do stosowania |jako substytuty kawy, prażony jęczmień i słód do użytku jako substytut kawy, substytuty kawy
[sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę],
ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów,
preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku kawy mokka, ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty
do artykułów żywnościowych, cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty kawy, kawa słodowa, kawa aromatyzowana, czekoladowa kawa, kawa niepalona, kawa nienaturalna, kawa liofilizowana, kawa
bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, kawa mielona, mrożona
kawa, torebki z kawą, kapsułki z kawą, kawa w formie parzonej, kawa w formie mielonej, kawa w postaci całych ziaren,
filtry w postaci toreb papierowych wypełnione kawą, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa [palona, w proszku, granulowana
lub w napojach], substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], 40 mielenie kawy, palenie
i przetwarzanie kawy, 43 bary szybkiej obsługi, bary przekąskowe, cukiernie, piekarnie, kawiarnie, pizzerie, restauracje,
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placówki gastronomiczne, catering, usługi gastronomiczne,
usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów], usługi kawiarni, usługi barów kawowych, oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności
i napojów w kawiarenkach internetowych.
(210) 485173
(220) 2018 04 23
(731) YE GANG, Wólka Kosowska
(540) LISIN

(531) 29.01.07, 27.05.01, 03.07.06, 25.01.25, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 24 zasłony i firany tekstylne lub z tworzyw
sztucznych, firanki, firanki koronkowe, pościel, bielizna pościelowa, bielizna stołowa, tkaniny tekstylne do użytku w produkcji pościeli, zasłony, zasłony tekstylne, zasłony plisowane,
lambrekiny [zasłony], zasłony (kotary), zasłony winylowe, zasłony prysznicowe, zasłony gotowe, zasłony okienne, zasłony
zaciemniające, gotowe zasłony tekstylne, tkaniny na zasłony,
materiały na zasłony, zasłony do natrysków, ognioodporne
tekstylne zasłony prysznicowe, zasłony z materiałów tekstylnych, zasłony wewnętrzne i zewnętrzne, zasłony z tworzyw
sztucznych, kotary na drzwi [zasłony], zasłony wykonane
z materiałów tekstylnych, tkaniny zbliżone do pluszowych
[zasłony], gotowe zasłony z tworzyw sztucznych, zasłony
wykonane z tworzyw sztucznych, zasłony prysznicowe
z tworzyw sztucznych, małe zasłony wykonane z materiałów
tekstylnych, firany z gipiury, obrusy z gipiury, firany z woalu,
tekstylia do sypialni, tekstylia do dekoracji wnętrz, tekstylia
do wyposażenia domu, syntetyczne tekstylia sprzedawane
w belach, tekstylia w postaci akcesoriów okiennych, tekstylia wykorzystywane w gospodarstwie domowym, tekstylia
do produkcji artykułów odzieżowych, tekstylia używane jako
podszewki do odzieży, tekstylia w belach do produkcji odzieży, materiały z gąbki [tekstylia w belach], tekstylia odporne
na wodę, ale przepuszczające wilgoć, lambrekiny, lambrekiny
[zasłony], miękkie lambrekiny, tkaniny laminowane, lambrekiny [draperie tekstylne], prześcieradła z lambrekinem, płótno
lniane na lambrekiny, lambrekiny [falbany do łóżek], lambrekiny z tkaniny na łóżko, prześcieradła na łóżka z lambrekinem,
narzuty na łóżka z lambrekinem, laminowane materiały tekstylne w belach o właściwościach izolacyjnych.
485320
(220) 2018 04 25
EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) CANDY BUZZ
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(210)
(731)

(210) 485379
(220) 2018 04 26
(731) JĘDRZEJCZAK MARIUSZ, Łódź
(540) REPUBLIKA BURGERA
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(531)

01.01.04, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.24, 26.13.25,
25.01.09, 26.11.05, 26.11.08
(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
gastronomii, 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.
(210) 485421
(220) 2018 04 26
(731) KAPUSTA DAWID, Połaniec
(540) Dream Cup

Nr ZT29/2018

(540) Z DOBRY ZBEER

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, mieszanki napojów piwnych, mieszanki piwa i napojów bezalkoholowych, napoje mieszane na bazie piwa, piwo bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe.
(210) 485475
(220) 2018 04 29
(731) CISZCZONIK DANIEL DCBIZ, Gliwice
(540) zbeer
(510), (511) 32 piwo, mieszanki napojów piwnych, mieszanki piwa i napojów bezalkoholowych, napoje mieszane na bazie piwa, piwo bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe.
(210) 485476
(220) 2018 04 29
(731) CISZCZONIK DANIEL DCBIZ, Gliwice
(540) #jestemzbeerem
(510), (511) 32 piwo, mieszanki napojów piwnych, mieszanki piwa i napojów bezalkoholowych, napoje mieszane na bazie piwa, piwo bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe.
(210) 485477
(220) 2018 04 29
(731) JAGUCKI TOMASZ SOTBE, Bytom
(540) SOTBE

(531) 05.07.27, 01.07.12, 29.01.07, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09
(510), (511) 43 kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, koktajlbary,
lodziarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering), przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, usługi cateringowe.
(210) 485446
(220) 2018 04 27
(731) RADKIEWICZ MAREK, Białystok
(540) Lody Gusto Wytwórnia Lodów Włoskich

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, wyroby lodowe, wyroby cukiernicze,
lody spożywcze w proszku (środki wiążące do lodów), lody
sorbetowe, jogurty mrożone, lody z dodatkami: z bitą śmietaną, owocami świeżymi i ich przetworami, orzechami, pieczywem cukierniczym, galaretkami, sosami deserowymi,
alkoholem, jadalnymi ozdobami do ciast i lodów, desery lodowe, 43 lodziarnie, kawiarnie, cukiernie, wynajem urządzeń
gastronomicznych, w tym urządzeń do dystrybucji lodów.
(210)
(731)

485474
(220) 2018 04 29
CISZCZONIK DANIEL DCBIZ, Gliwice

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 aeratory do kranów [akcesoria hydrauliczne],
akcesoria do pryszniców, akcesoria do umywalek, akcesoria
końcowe do zasilania w wodę, akcesoria łazienkowe, akcesoria rozpylające [części instalacji sanitarnych], akcesoria
zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych, aparaty
rozpylające do zlewów [akcesoria hydrauliczne], armatura
bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych, armatura
łazienkowa do kontroli wody, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, baterie umywalkowe, filtry
do kranów [akcesoria hydrauliczne], kurki [akcesoria hydrauliczne], kurki czerpalne [armatura wodociągowa], krany, pisuary [armatura sanitarna], płuczki ustępowe, ręczne zawory
hydrauliczne, rozpylacze do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], sanitarna armatura spustowa do bidetów, sanitarna armatura spustowa do pryszniców, sanitarna armatura spustowa do rurociągów ściekowych, sanitarna armatura spustowa
do umywalek, sanitarna armatura spustowa do wanien, sitka
do zlewozmywaków [akcesoria hydrauliczne], spusty [akcesoria hydrauliczne], urządzenia do redukcji ciśnienia wody
[akcesoria bezpieczeństwa], urządzenia do redukcji ciśnienia
wody [akcesoria regulujące], zawory [akcesoria hydrauliczne],
zawory kontrolne do pryszniców [akcesoria hydrauliczne],
zawory kontrolne do wanien [akcesoria hydrauliczne], zawory regulacyjne do wody [akcesoria bezpieczeństwa], sprzęt
do zaopatrywania w wodę, instalacje łazienkowe, instalacje
kanalizacyjne, instalacje prysznicowe, instalacje sanitarne
i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, filtry siatkowe do linii wodnych, zbiorniki do płuczek ustępowych.
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485482
(220) 2018 04 29
SHOP LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SHOP LINE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.13.25
(510), (511) 6 osprzęt metalowy do mebli, metalowe elementy konstrukcyjne mebli, stojaków, łączniki, złącza, rury,
pręty, uchwyty, kasy, kasety, zamki, kosze, kraty, okucia meblowe, schody, tabliczki metalowe, 20 przewody i elementy
instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, żaluzje, metalowe i niemetalowe meble do biur, mieszkań, sklepów, magazynów, biurka, stoły, lady, regały, półki, stojaki, blaty, bufety,
gabloty, szafki, szafy, krzesła, fotele, kanapy, wieszaki, karnisze,
parawany, kasety niemetalowe, osprzęt niemetalowy do mebli, zaciski, zamknięcia, kosze, manekiny, stelaże, popiersia,
pokrowce ramki, ramy, rolety wewnętrzne, zasłony, szyldy,
z drewna lub tworzyw sztucznych, śruby, taśmy, drewniane,
korkowe, słomiane, 42 wzornictwo przemysłowe, projektowanie wzorów przemysłowych, ekspertyzy, opiniowanie,
doradztwo w zakresie projektowania wnętrz, ekspozycji.
485488
(220) 2018 04 30
SCANDICSOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Scandic Sofa
(210)
(731)

(531) 25.05.01, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, sofy, narożniki [meble], fotele, łóżka,
35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji, następujących towarów: meble, sofy, narożniki [meble], fotele, łóżka.
(210) 485490
(220) 2018 04 30
(731) KRAUS-WILKOŃSKA MAGDALENA, Wrocław
(540) BIG BOB

(531) 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 23 wełna ręcznie dziana, nici i przędza z bawełny, nici i przędza z jedwabiu, przędza, uprzędzone nitki
i przędza, wełna uprzędzona.
(210)
(310)
		

485491
(220) 2018 04 30
87876387;
(320) 2018 04 13;
(330) US;
87876473		
2018 04 13		
US
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(731) ALTICOR INC., Ada Michigan, US
(540) icook Exclusively form Amway

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 11 wielofunkcyjne urządzenie elektryczne
do przygotowywania żywności (do celów domowych)
do gotowania, podgrzewania, doprowadzania do wrzenia,
emulgowania, smażenia, duszenia, siekania, ubijania, trzepania, robienia puree, tarcia, przecierania, mielenia, rozdrabniania, wyciskania soku, blendowania, mieszania, gotowania
na parze, ugniatania, miksowania, ważenia i odmierzania
czasu, 43 udostępnianie informacji w dziedzinie gotowania,
przepisów kulinarnych i składników za pomocą strony internetowej i aplikacji mobilnych.
(210) 485509
(220) 2018 04 30
(731) POLBRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Polbruk A CRH COMPANY

(531) 26.05.01, 26.05.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 elementy betonowe dla drogownictwa oraz
budownictwa ogólnego: kostka brukowa, płyty brukowe,
płyty tarasowe, kształtki, obrzeża, krawężniki, palisady, murki, 37 budownictwo ogólne, usługi budowlane, remontowe,
budowa nawierzchni dróg, chodników, roboty brukarskie.
485513
(220) 2018 04 30
JET SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Elbląg
(540) JeT GaRNET

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 26.01.01, 26.01.06,
26.15.01
(510), (511) 7 urządzenia do czyszczenia pod wysokim
ciśnieniem, maszyny do górnictwa, obrabiarki do metali
oraz części zamienne do nich, frezarki, gwinciarki, szlifierki,
wiertarki, tokarki, automaty tokarskie, przecinarki do metalu, betonu i kamienia, przecinarki strumieniem wody,
pompy, pompy smarownicze, napędy hydrauliczne i pneumatyczne do maszyn i silników, silniki elektryczne inne niż
do pojazdów lądowych, amortyzatory, cylindry, klocki hamulcowe, koła maszynowe, pasowe, zamachowe i zębate,
łożyska, narzędzia jako części maszyn, osłony do maszyn,
pasy do maszyn i silników, prowadnice, przekładnie, skrzynie biegów, smarownice, wały napędowe, zawory, 37 działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych, obsługa,
konserwacja i naprawa pojazdów, instalowanie, konserwacja i naprawa maszyn, czyszczenie budynków od wewnątrz
i zewnątrz, zabezpieczanie przed korozją, 42 badania
i analizy techniczne, doradztwo techniczne i sporządzanie
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ekspertyz technicznych, badania w dziedzinie mechaniki,
doradztwo zawodowe w zakresie budowy i eksploatacji
maszyn, obrabiarek i silników, projektowanie techniczne
w zakresie maszyn do obróbki metali i drzewa oraz części
składowych tych maszyn, testowanie pojazdów, doradztwo w sprawie bezpieczeństwa pracy.
485529
(220) 2018 04 30
TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) BRAVE
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane
niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa,
powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla
budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe
ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja
danych do komputerowych baz danych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla
innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych,
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur
sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami
ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
(210)
(731)

(210)
(731)

485590
(220) 2018 05 02
ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
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(540) StretchErgis
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne w stanie surowym, 16 folie do pakowania artykułów spożywczych, folie polietylenowe do zawijania lub pakowania, folie z tworzyw sztucznych
do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, 17 folie z tworzyw
sztucznych do wypełniania i wyściełania [inne niż do zawijania], folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, tworzywa
sztuczne półprzetworzone.
(210) 485591
(220) 2018 05 02
(731) ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ErgisStretch
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne w stanie surowym, 16 folie do pakowania artykułów spożywczych, folie polietylenowe do zawijania lub pakowania, folie z tworzyw sztucznych
do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, 17 folie z tworzyw
sztucznych do wypełniania i wyścielania (inne niż do zawijania), folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, tworzywa
sztuczne półprzetworzone.
485651
(220) 2018 05 07
ELMONDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) naturel

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.03.11, 27.05.01, 27.05.05, 05.03.11, 05.03.13,
05.03.15
(510), (511) 34 bibułki papierowe do produkcji papierosów,
filtry do papierosów, papierosy, tytoń.
485749
(220) 2018 05 08
TVS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) T V S
(510), (511) 9 nagrania audiowizualne, kasety, płyty, płyty CD,
DVD i inne zapisywalne nośniki z nagraniami, 35 usługi w zakresie agencji reklamowej, badania rynku i opinii publicznej,
pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych
baz danych i komputerowego zarządzania plikami, reklama
telewizyjna i za pośrednictwem sieci komputerowych w tym
sieci Internet, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy
korespondencyjne i prasowe, sortowanie danych w bazach
komputerowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu (usługi domu medialnego), zarządzanie zbiorami informatycznymi, obróbka tekstów i plików
audiowizualnych, rozpowszechnianie reklam i ogłoszeń reklamowych, 38 usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnej, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji
kablowej, transmisja i retransmisja programów telewizyjnych
za pomocą nadajników naziemnych i satelitarnych, telewizja
kablowa, telewizja interaktywna, przekaz cyfrowy, zlecenia
przywoławcze realizowane przez środki łączności elektronicznej, 41 usługi w zakresie informacji o edukacji, rekreacji
oraz o imprezach rozrywkowych, organizowanie i obsługa
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, konkursów
o charakterze edukacyjnym lub rozrywkowym, publikowa(210)
(731)

Nr ZT29/2018
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nie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, montaż programów telewizyjnych, pisanie
scenariuszy, usługi studia nagrań i studia filmowego, usługi
reporterskie, produkcja filmów, fotoreportaże i filmowanie
na różnych nośnikach zapisu, telewizyjne usługi rozrywkowe.
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485755
(220) 2018 05 08
DE HEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łęczyca
(540) WINST
(210)
(731)

485751
(220) 2018 05 08
TVS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) CENTRUM SZKOLENIOWE TVS

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne, kursy korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów, seminariów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie konkursów o charakterze edukacyjnym lub rozrywkowym, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, redagowanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, usługi w zakresie oświaty [nauczanie].
485752
(220) 2018 05 08
TVS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) TVS

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 9 nagrania audiowizualne, kasety, płyty, płyty CD,
DVD i inne zapisywalne nośniki z nagraniami, 35 usługi w zakresie agencji reklamowej, badania rynku i opinii publicznej,
pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych
baz danych i komputerowego zarządzania plikami, reklama
telewizyjna i za pośrednictwem sieci komputerowych w tym
sieci Internet, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy
korespondencyjne i prasowe, sortowanie danych w bazach
komputerowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu (usługi domu medialnego), zarządzanie zbiorami informatycznymi, obróbka tekstów i plików
audiowizualnych, rozpowszechnianie reklam i ogłoszeń reklamowych, 38 usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnej, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji
kablowej, transmisja i retransmisja programów telewizyjnych
za pomocą nadajników naziemnych i satelitarnych, telewizja
kablowa, telewizja interaktywna, przekaz cyfrowy, zlecenia
przywoławcze realizowane przez środki łączności elektronicznej, 41 usługi w zakresie informacji o edukacji, rekreacji
oraz o imprezach rozrywkowych, organizowanie i obsługa
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, konkursów
o charakterze edukacyjnym lub rozrywkowym, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, montaż programów telewizyjnych, pisanie
scenariuszy, usługi studia nagrań i studia filmowego, usługi
reporterskie, produkcja filmów, fotoreportaże i filmowanie
na różnych nośnikach zapisu, telewizyjne usługi rozrywkowe.

(531) 26.04.01, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna
nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce
i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, karma dla zwierząt i ptaków, słód, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, dodatki do pasz, drożdże dla bydła, preparaty zwiększające niesienie się dla drobiu, kasze dla drobiu, kiszonki dla zwierząt,
mączka dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych, ziarno
jako pasza dla zwierząt, odpady gorzelniane jako pasza dla
zwierząt, wapno do pasz, proteiny dla zwierząt, słoma jako
pasza, sól dla bydła.
(210) 485757
(220) 2018 05 08
(731) TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice
(540) TFPremium
(510), (511) 9 osprzęt do kabli i przewodów: głowice do izolowania i uszczelniania końcówek kabli w tym: wnętrzowe
i napowietrzne, mufy: przelotowe, przejściowo-przelotowe, przejściowe, rozgałęźne, remontowe, końcowe, złączki
i końcówki, opaski remontowe do kabli i przewodów, osłony kabli i przewodów, kapturki, obudowy, uchwyty, zaciski,
izolowane złączki przewodowe, adaptery i konektory kablowe, zestawy uziemiające, druty, przewody i kable do celów
elektrycznych w tym: druty miedziane, gołe i ocynowane,
aluminiowe i z aluminium stopowego, druty i przewody
nawojowe miedziane i aluminiowe okrągłe i profilowe gołe
i izolowane, przewody elektroenergetyczne do układania
na stałe, przewody do odbiorników ruchomych, przewody
spawalnicze, przewody napowietrzne miedziane, aluminiowe, z aluminium stopowego, stalowo-aluminiowe gołe
i izolowane, plecionki miedziane, przewody jezdne okrągłe
i profilowe z miedzi i jej stopów, przewody elektroenergetyczne i radiofoniczne do taboru kolejowego, przewody
do pojazdów samochodowych, przewody zapłonowe, górnicze przewody i kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sterownicze, trakcyjne, kable i przewody okrętowe, kable elektroenergetyczne niskich, średnich, wysokich i bardzo
wysokich napięć o izolacji polwinitowej, papierowej przesyconej syciwem, w polietylenie, w polietylenie sieciowanym,
w mieszankach gumowych i silikonie, kable telekomunikacyjne miedziane dalekosiężne i miejscowe, zakończeniowe,
stacyjne o izolacji polwinitowej, polietylenowej, papierowej,
przewody komputerowe miedziane, kable światłowodowe,
przewody grzejne i instalacje grzejne, przewody w izolacji
fluoroorganicznej, przewody lotnicze i lotniskowe, przewody
strzałowe, przewody specjalne, kable elektroenergetyczne
bezhalogenowe i ognioodporne, kable hybrydowe, przewody odgromowe, przewody głośnikowe, przewody dźwigowe, przewody do studni głębinowych, kable podmorskie,
kable elektryczne, kable połączeniowe, kable uruchamiające,
kable elektryczne pośrednie, puszki łączeniowe, urządzenia
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ostrzegawcze do celów bezpieczeństwa, głowice kabli elektrycznych, mobilna linia kablowa średniego napięcia stanowiąca kompleksowe rozwiązanie dla zachowania ciągłości
zasilania.
(210) 485777
(220) 2018 05 09
(731) KULCZYCKI SZYMON KU-SZI, Suchy Las
(540) glodny.pl
(510), (511) 35 promocja sprzedaży towarów i usług dla osób
trzecich, usługi w zakresie promocji handlu, usługi reklamowe i marketingowe, reklama za pośrednictwem Internetu,
prezentowanie produktów w Internecie i mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi handlu detalicznego za pośrednictwem Internetu gotowych posiłków, napojów, żywności,
porównywanie cen dotyczących usług sprzedaży gotowych
posiłków, napojów, żywności, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
w tym przede wszystkim z zakresu gastronomii, zapewnienie platformy internetowej umożliwiającej porównanie ofert
restauracji, barów, kafeterii, usługa prowadzenia platformy
internetowej do zamawiania posiłków, napojów, żywności
on-line, telemarketing, sortowanie danych w bazach komputerowych, 39 dostawa gotowych posiłków, napojów,
żywności, dostawa pizzy, dostarczanie towarów, w szczególności posiłków, napojów, żywności zamówionych przez
Internet lub telefon, transport posiłków, żywności, napojów,
pakowanie gotowych posiłków, napojów, żywności, usługi
kurierskie, 43 usługi gastronomiczne, usługi restauracyjne,
bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, przygotowywanie
posiłków i napojów, dokonywanie rezerwacji restauracji, posiłków, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia,
spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, usługi cateringu, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, rezerwacja miejsc
w pensjonatach, hotelach, hostelach, dokonywanie rezerwacji sal konferencyjnych, balowych, bankietowych.
(210) 485784
(220) 2018 05 10
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Ultravox Maxe - Ultra wsparcie na ból gardła
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania,
produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory
toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
medyczne, witaminy, minerały zawarte w tej klasie, mineralne suplementy diety, mineralne wody do celów leczniczych,
parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, biocydy, produkty biologiczne do celów medycznych, bakteriobójcze, szczepionki
nie dla zwierząt, surowice nie dla zwierząt, produkty pochodzące z krwi nie dla zwierząt, preparaty biotechnologiczne
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, materiały opatrunkowe, środki
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów medycznych, gumy do żucia do celów leczniczych,

Nr ZT29/2018

napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne plastry, okłady, 10 wyroby medyczne, terapeutyczne
plastry, okłady.
(210) 485785
(220) 2018 05 10
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Ultravox Maxe - Ultra rozwiązanie na ból gardła
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania,
produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory
toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
medyczne, witaminy, minerały zawarte w tej klasie, mineralne suplementy diety, mineralne wody do celów leczniczych,
parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, biocydy, produkty biologiczne do celów medycznych, bakteriobójcze, szczepionki
nie dla zwierząt, surowice nie dla zwierząt, produkty pochodzące z krwi nie dla zwierząt, preparaty biotechnologiczne
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, materiały opatrunkowe, środki
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów medycznych, gumy do żucia do celów leczniczych,
napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne plastry, okłady, 10 wyroby medyczne, terapeutyczne
plastry, okłady.
(210) 485832
(220) 2018 05 11
(731) ŻEBROWSKA BEATA, Brodnica
(540) GALERIA BRODNICA

(531) 26.13.01, 01.15.23, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 35 organizacja i zarządzanie działalnością gospodarcza w zakresie przedsięwzięć budowlanych polegających na budowie i przygotowaniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie wielobranżowym, w tym w aptece i/lub
w hurtowni oraz za pośrednictwem sieci Internet towarów
w postaci: artykułów spożywczych, zarówno świeżych, jak
i gotowych, nabiału, jaj, wędlin, mięsa, drobiu, dziczyzny, ryb,
ekstraktów mięsnych, przetworów z mięsa lub ryb, ryb żywych, ziół ogrodowych świeżych, konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych owoców i warzyw, świeżych
owoców i warzyw, świeżych grzybów, kwiatów naturalnych
i suszonych, orzechów laskowych, orzechów arachidowych,
migdałów, bakalii i dodatków do ciast, galaretek, dżemów,
konfitur, kompotów, miodu, melasy (syropy), drożdży, proszków do pieczenia, chleba, pieczywa, ciastek, deserów, herbaty, kawy, kakao, czekolady, cukru, soli, musztardy, keczupu,
octu, sosów (przypraw), tapioki, sago, kawy nienaturalnej,
przypraw, mąki i produktów zbożowych, makaronów, kasz,
ryżu, słodyczy i przekąsek, lodów, lodu, napojów i soków
owocowych, wody mineralnej i gazowanej oraz innych na-
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pojów bezalkoholowych, syropów i innych preparatów
do produkcji napojów, tłuszczy i olejów jadalnych, konserw
i przetworów, mrożonek, żywności dietetycznej, żywności
dla niemowląt, napojów alkoholowych i piwa, słodu, wyrobów cukierniczych, produktów rolnych, ogrodniczych, leśnych, świeżych owoców i warzyw, nasion, naturalnych roślin
i kwiatów, używek, papierosów i tytoniu, akcesoriów do palenia, produktów chemicznych, klejów, farb, pokostów,
barwników, zaprawy, folii i forem oraz innych materiałów dla
malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, środków wybielających, środków do prania, mydła, substancji dietetycznych,
materiałów opatrunkowych, środków odkażających, materiałów budowlanych, narzędzi i przyrządów ręcznych o napędzie ręcznym, wyrobów nożowniczych, widelców, łyżek oraz
sztućców, broni białej, urządzeń i przyrządów: naukowych,
żeglarskich, geodezyjnych, fotograficznych, kinematograficznych, optycznych, do ważenia, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzeń i przyrządów do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji
energii elektrycznej, urządzeń do nagrywania, przesyłania
lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetycznych nośników danych, nagranych dysków, automatów sprzedających i mechanizmów do urządzeń uruchamianych monetami, kas rejestrujących, maszyn liczących, osprzętu do przetwarzania danych, komputerów, urządzeń do gaszenia ognia,
urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary,
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacji sanitarnych, sztucznych ogni, wyrobów z metali szlachetnych lub pokrywanych nimi, kamieni
szlachetnych, przyrządów chronometrycznych, instrumentów muzycznych, papieru, kartonów i wyrobów z tych materiałów, druków, materiałów introligatorskich, fotografii, materiałów biurowych, klejów do celów biurowych lub domowych, maszyn do pisania i sprzętu biurowego, materiałów
szkoleniowych i instruktażowych, materiałów z tworzyw
sztucznych do pakowania, czcionek drukarskich, matryc drukarskich, skóry i imitacji skóry, wyrobów ze skóry i imitacji
skóry, walizek i toreb podróżnych, parasoli i lasek, bieży,
uprzęży i wyrobów rymarskich, materiałów budowlanych,
mebli, luster, ramek obrazów, wyrobów z drewna, korka,
trzciny, wikliny, rogów, kości, kości słoniowej, fiszbin, muszli,
bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, grzebieni i gąbek, pędzli, wyrobów ceramicznych, tekstyliów i wyrobów włókienniczych,
narzut na łóżka, obrusów, odzieży, artykułów odzieżowych,
artykułów tekstylnych, obuwia, nakryć głowy, dywanów,
chodników i innych towarów do pokrywania podłóg, produktów higienicznych, perfum i kosmetyków, płynów
do pielęgnacji włosów, środków do czyszczenia zębów, olejków eterycznych, nieleczniczych artykułów toaletowych,
mydeł, środków do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, środków wybielających i innych substancji stosowanych w praniu, zapalniczek, podpałek i zestawów oraz
akcesoriów do grilla, lekarstw, paraleków i farmaceutyków,
materiałów i preparatów sanitarnych, jednorazowych serwetek i pieluch, płyt, taśm, płyt kompaktowych, płyt DVD i innych materiałów audiowizualnych, oprogramowania oraz
sprzętu komputerowego, artykułów optycznych, urządzeń
oświetleniowych, zegarów i zegarków, wyrobów zegarmistrzowskich, artykułów papierniczych, artykułów piśmienniczych, gazet, czasopism, map i książek, artykułów wydawniczych, toreb, torebek, przyborów kuchennych i przyborów
gospodarstwa domowego, opakowań i worków, opakowań
do żywności, szkła i porcelany, szczotek oraz urządzeń i materiałów czyszczących, produktów do utrzymywania i konserwacji, świec i zniczy, gier i zabawek, biżuterii, wyrobów
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jubilerskich, wyrobów tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, sprzętu biurowego, artykułów dekoracyjnych, produktów związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, narzędzi oraz artykułów budowlanych, artykułów przemysłowych, mebli, produktów związanych z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni, urządzeniem i wyposażeniem domu, artykułów wyposażenia wnętrz, artykułów wyposażenia łazienek, artykułów
gospodarstwa domowego, sprzętu RTV i AGD, artykułów
sportowych i gimnastycznych, ozdób choinkowych, artykułów dziecięcych, pieluszek niemowlęcych jednorazowych
z papieru lub celulozy, artykułów i pożywienia dla zwierząt,
produktów samochodowych, administrowanie i zarządzanie
centrami handlowo-rozrywkowo-usługowymi, sklepami,
punktami usługowymi, hurtowniami, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym w zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane z tworzeniem sieci handlowych i gastronomicznych oraz reprezentowaniem interesów osób trzecich przy negocjowaniu i zawieraniu umów z sieciami handlowymi i gastronomicznymi,
usługi reklamowe, usługi polegające na promocji sprzedaży
dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, usługi w zakresie agencji
importowych, dystrybucja materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, przeprowadzanie badań rynkowych
za pomocą komputerowej bazy danych, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy
danych, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz
za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, organizowanie wystaw
i imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych,
promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie informacji
handlowej i informacji o działalności gospodarczej, 36 usługi
związane z finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych
polegających na budowie i przygotowaniu kompleksów
handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych
do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, zarządzanie obrotem nieruchomościami, wydzierżawianie i wynajmowanie
centrów handlowych, wynajmowanie obiektów handlowych, biurowych, usługowych, wynajem powierzchni handlowych i usługowych w centrum handlowo-rozrywkowo-usługowym, ich administrowanie, zbieranie czynszu, usługi
wyceny powierzchni w centrum handlowo-rozrywkowo-usługowym, usługi związane z dzierżawą, zarządzaniem
i administrowaniem nieruchomościami oraz ich obrotem,
doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi
związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości, wycena
nieruchomości, leasing nieruchomości, pośrednictwo
w sprawach majątku nieruchomego, informacja o powyższych usługach, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie fitness i siłowni, usługi salonów gier, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych
i rekreacyjnych, organizowanie konkursów, gier losowych
i loterii, organizowanie wystaw oraz imprez kulturalnych
i edukacyjnych, organizowanie pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, publikowanie elektroniczne
on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, prowadzenia salonów urody, usługi w zakresie administrowania,
zarządzania i wynajmowania obiektów sportowych, rozryw-
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kowych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe,
pokazy i wystawy edukacyjne, tłumaczenia, użytkowanie
i wynajmowanie sal kinowych, wynajmowanie obiektów i sal
rekreacyjnych, sportowych i rozrywkowych na cele imprez
kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych.
485875
(220) 2018 05 11
TECH STEROWNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wieprz
(540) TECH TECH STEROWNIKI
(210)
(731)

(531) 15.09.18, 27.05.01
(510), (511) 9 sterowniki elektroniczne do urządzeń grzewczych, regulatory temperatury.
485887
(220) 2018 05 12
POLITYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) PASZPORTY POLITYKI
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papierowe publikacje, wydawnictwa, katalogi branżowe, albumy, druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory, naklejki, materiały fotograficzne, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi kulturalne, usługi w zakresie
działalności wydawniczej, edycja i dystrybucja w formie elektronicznej książek, tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, publikacje elektroniczne on-line prasy, magazynów,
fotografii, zdjęć, książek, organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów,
forum, konferencji, sympozjów, organizowanie konkursów
i plebiscytów, przyznawanie nagród w kategoriach literatura,
film, teatr, muzyka poważna, muzyka popularna, sztuki wizualne oraz kultura cyfrowa, organizowanie przyjęć i wystaw,
wydarzeń tematycznych, usługi reporterskie, organizowanie,
montaż programów telewizyjnych, udostępnianych przez
Internet, prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych, kulturalnych.
485888
(220) 2018 05 12
POLITYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) FORUM
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 gazety, czasopisma i dodatki do nich, książki, magazyny, periodyki, druki, fotografie, ulotki, naklejki,
broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
mapy, atlasy, komiksy, albumy, almanachy, książki, podręczniki, biuletyny, karty muzyczne, wydawnictwa muzyczne,
afisze, plakaty, fotografie, katalogi, broszury, informatory,
nalepki, 35 usługi w zakresie promocji i reklamy prasowej,
internetowej, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych w mediach publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych, usługi doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi w zakresie prognozy i analiz ekonomicznych, usługi
w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz
i systematyzacja tych danych, usługi reklamowe w zakresie
reklamy prasowej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów
promocyjno-reklamowych, także katalogów, usługi w zakresie badania rynku oraz badania opinii publicznej, usługi
w zakresie agencji informacyjnych, organizowanie i obsługa
wystaw i targów, organizowanie konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej,
41 usługi pisania i publikowania tekstów, publikacje elektroniczne on-line książek, druków, dzienników, czasopism i dodatków do nich, fotografii, poradników, broszur materiałów
reklamowych i instruktażowych, map, atlasów, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line nie do pobrania z sieci
komputerowych, usługi organizowania i obsługi prasowej
sympozjów, odczytów, konferencji, konkursów, plebiscytów,
imprez gospodarczych, kulturalnych i sportowych, usługi
opracowywania i gromadzenia informacji o wydarzeniach
politycznych, sportowych, o kulturze, usługi wydawnicze,
usługi reporterskie, fotoreportaże, usługi edytorskie, redaktorskie, usługi fotoskładu i składu komputerowego.
485889
(220) 2018 05 12
POLITYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) NIEZBĘDNIK INTELIGENTA POLITYKA
(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 gazety, czasopisma i dodatki do nich, książki, magazyny, periodyki, druki, fotografie, ulotki, naklejki,
broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
mapy, atlasy, komiksy, albumy, almanachy, książki, podręczniki, biuletyny, karty muzyczne, wydawnictwa muzyczne, afisze, plakaty, fotografie, katalogi, broszury, informatory, nalepki, naklejki, 35 usługi w zakresie promocji i reklamy prasowej,
internetowej, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych w mediach publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych, usługi doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi w zakresie prognozy i analiz ekonomicznych, usługi
w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz
i systematyzacja tych danych, usługi reklamowe w zakresie
reklamy prasowej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów
promocyjno-reklamowych, także katalogów, usługi w za-
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kresie badania rynku oraz badania opinii publicznej, usługi
w zakresie agencji informacyjnych, organizowanie i obsługa
wystaw i targów, organizowanie konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej,
41 usługi pisania i publikowania tekstów, publikacje elektroniczne on-line książek, druków, dzienników, czasopism i dodatków do nich, fotografii, poradników, broszur materiałów
reklamowych i instruktażowych, map, atlasów, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line nie do pobrania z sieci
komputerowych, usługi organizowania i obsługi prasowej
sympozjów, odczytów, konferencji, konkursów, plebiscytów,
imprez gospodarczych, kulturalnych i sportowych, usługi
opracowywania i gromadzenia informacji o wydarzeniach
politycznych, sportowych, o kulturze, usługi wydawnicze,
usługi reporterskie, fotoreportaże, usługi edytorskie, redaktorskie, usługi fotoskładu i składu komputerowego.
485890
(220) 2018 05 12
POLITYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) POLITYKA POMOCNIK HISTORYCZNY
(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 gazety, czasopisma i dodatki do nich, książki, magazyny, periodyki, druki, fotografie, ulotki, naklejki,
broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
mapy, atlasy, komiksy, albumy, almanachy, książki, podręczniki, biuletyny, karty muzyczne, wydawnictwa muzyczne, afisze, plakaty, fotografie, katalogi, broszury, informatory, nalepki, naklejki, 35 usługi w zakresie promocji i reklamy prasowej,
internetowej, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych w mediach publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych, usługi doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi w zakresie prognozy i analiz ekonomicznych, usługi
w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz
i systematyzacja tych danych, usługi reklamowe w zakresie
reklamy prasowej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów
promocyjno-reklamowych, także katalogów, usługi w zakresie badania rynku oraz badania opinii publicznej, usługi
w zakresie agencji informacyjnych, organizowanie i obsługa
wystaw i targów, organizowanie konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej,
41 usługi pisania i publikowania tekstów, publikacje elektroniczne on-line książek, druków, dzienników, czasopism i dodatków do nich, fotografii, poradników, broszur materiałów
reklamowych i instruktażowych, map, atlasów, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line nie do pobrania z sieci
komputerowych, usługi organizowania i obsługi prasowej
sympozjów, odczytów, konferencji, konkursów, plebiscytów,
imprez gospodarczych, kulturalnych i sportowych, usługi
opracowywania i gromadzenia informacji o wydarzeniach
politycznych, sportowych, o kulturze, usługi wydawnicze,
usługi reporterskie, fotoreportaże, usługi edytorskie, redaktorskie, usługi fotoskładu i składu komputerowego.
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485891
(220) 2018 05 12
POLITYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) POLITYKA.PL
(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 gazety, czasopisma i dodatki do nich, książki, magazyny, periodyki, druki, fotografie, ulotki, naklejki,
broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
mapy, atlasy, komiksy, albumy, almanachy, książki, podręczniki, biuletyny, karty muzyczne, wydawnictwa muzyczne, afisze, plakaty, fotografie, katalogi, broszury, informatory, nalepki, naklejki, 35 usługi w zakresie promocji i reklamy prasowej,
internetowej, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych w mediach publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych, usługi doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi w zakresie prognozy i analiz ekonomicznych, usługi
w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz
i systematyzacja tych danych, usługi reklamowe w zakresie
reklamy prasowej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów
promocyjno-reklamowych, także katalogów, usługi w zakresie badania rynku oraz badania opinii publicznej, usługi
w zakresie agencji informacyjnych, organizowanie i obsługa
wystaw i targów, organizowanie konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej,
41 usługi pisania i publikowania tekstów, publikacje elektroniczne on-line książek, druków, dzienników, czasopism i dodatków do nich, fotografii, poradników, broszur materiałów
reklamowych i instruktażowych, map, atlasów, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line nie do pobrania z sieci
komputerowych, usługi organizowania i obsługi prasowej
sympozjów, odczytów, konferencji, konkursów, plebiscytów,
imprez gospodarczych, kulturalnych i sportowych, usługi
opracowywania i gromadzenia informacji o wydarzeniach
politycznych, sportowych, o kulturze, usługi wydawnicze,
usługi reporterskie, fotoreportaże, usługi edytorskie, redaktorskie, usługi fotoskładu i składu komputerowego.
(210) 485893
(220) 2018 05 10
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Naturell UROMAXIN + C STANDARYZACJA PAC 12%
składnika aktywnego
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(531)

05.05.20, 05.07.09, 05.07.21, 19.13.21, 25.05.01, 26.01.12,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych,
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki
lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe,
okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych,
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające,
10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.
485899
(220) 2018 05 14
INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INDYKPOL Bianka PIERŚ GOTOWANA Z INDYKA
GWARANCJA 100% jakości
(210)
(731)

(531)

03.07.04, 26.02.07, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12, 03.07.19,
08.05.10
(510), (511) 29 mięso, mięso konserwowane, mięso z indyka, wyroby wędliniarskie, podroby indycze, wędzone mięso
z indyka, pieczone mięso z indyka, szynki, wędliny w postaci
mielonki, wyroby garmażeryjne, mrożonki zawarte w tej klasie, półprodukty panierowane, półprodukty z nadzieniem,
mięso z indyka w galarecie, wędliny, dania mięsne gotowe
do spożycia, 43 usługi gastronomiczne, catering.
(210) 485922
(220) 2018 05 14
(731) KWIATKOWSKI PIOTR, Warszawa
(540) SEGREC
(510), (511) 16 opakowania zbiorcze na odpady i śmieci,
worki na śmieci, worki do koszy na śmieci, 21 kubły i kontenery na śmieci, 45 udzielanie licencji na prawa własności
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intelektualnej, w szczególności licencjonowanie znaków towarowych i wzornictwa przemysłowego, zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób
trzecich.
(210) 485926
(220) 2018 05 14
(731) CZERNY MARIAN MCN, Gliwice
(540) oxybaria

(531) 02.07.01, 02.07.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 instrumenty medyczne, medyczne komory
ciśnieniowe, medyczne przyrządy terapeutyczne, urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia medyczne do ćwiczenia technik oddychania, 44 usługi medyczne, usługi
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], kliniki
medyczne, badania medyczne, konsultacje medyczne, usługi w zakresie leczenia medycznego.
485939
(220) 2018 05 15
TRANSITION TECHNOLOGIES PSC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) psc TRANSITION TECHNOLOGIES
(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 programy komputerowe, wszystkie programy komputerowe i oprogramowanie niezależnie od mediów rejestrujących lub środków rozpowszechniania, tzn.
oprogramowania zapisanego na magnetycznych nośnikach lub ładowalnego z odległych sieci komputerowych,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcenia danych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, nagrane
dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, komputery, komputery przenośne, oprogramowanie do urządzeń mobilnych, sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe, urządzenia, instalacje, aparaty i akcesoria
służące do telekomunikacji, oprogramowanie dotyczące
komunikacji multimedialnej, magnetyczne, optyczne
i cyfrowe nośniki danych, oprogramowanie komputerowe dla sieci i usług, programy komputerowe stosowane
w Internecie, serwery, oprogramowanie w zakresie automatyki i systemów sterowania, aplikacje komputerowe
i do urządzeń mobilnych, komputerowe programy sterujące, światłowody, urządzenia do regulowania kotłów,
urządzenia systemu GPS, sprzęt do przetwarzania danych,
41 organizowanie i prowadzenie kursów edukacyjnych
i szkoleń, organizowanie praktyk zawodowych, usługi wydawnicze i edytorskie, organizowanie konferencji i szkoleń,
usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, publikacje multimedialne, organizowanie i prowadzenie szkoleń,
seminariów, konferencji, sympozjów, warsztatów oraz
pozostałych form edukacji w dziedzinie IT oraz dziedzin
pokrewnych, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane
z oprogramowaniem, sprzętem komputerowym, aplikacjami i sieciami, tłumaczenia, 42 usługi w zakresie projekto-
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wania i tworzenia oprogramowania komputerowego i dla
urządzeń mobilnych, doradztwo techniczne w dziedzinie
oprogramowania komputerowego i komputerowych baz
danych, dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego i komputerowych
baz danych, dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja komputerowych baz danych, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi wparcia
technicznego polegające na serwisie i naprawie oprogramowania komputerowego i komputerowych baz danych,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, prace badawczo - rozwojowe, usługi projektowe, projektowanie w zakresie wzornictwa przemysłowego, grafiki i informacji wizualnej, projektowanie graficzne
związane z działalnością poligraficzną i wydawniczą, usługi w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego
do komunikacji między różnymi urządzeniami sieciowymi,
usługi w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych umożliwiających realizację przetwarzania i przesyłania danych, analizy systemów
komputerowych, programowanie komputerów i urządzeń
mobilnych, konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie i tworzenie oprogramowania wspierającego i/lub
optymalizujące procesy biznesowe, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, usługi w zakresie
opracowywania, integracji, wdrażania w zakresie komputerowego software, hardware i firmware, systemów opracowania danych i sieci komputerowych, usługi dotyczące
oprogramowania, sprzętu komputerowego i sieci komputerowych, zarządzanie projektami IT, usługi wsparcia
architektonicznego IT, usługi consultingowe i outsourcingowe w zakresie informatyki, outsourcing programistów,
informatyków oraz specjalistów IT, outsourcing usług oraz
rozwiązań IT, pomoc techniczna w zakresie systemów
i sprzętów komputerowych, oprogramowania komputerowego, projektowanie komputerowych sieci, projektowanie komputerowych baz danych, usługi w zakresie
technologii informatycznych i komputerowych, doradztwo, konsultacje i ekspertyzy w zakresie informatyki oraz
systemów komputerowych, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, badania w dziedzinie automatyki
i sterowania, chmury obliczeniowe, doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo dotyczące
oszczędności energii, doradztwo w zakresie projektowania
i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich, przechowywanie danych elektronicznych,
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki, wynajmowanie serwerów WWW.
(210)
(731)

485960
(220) 2018 05 15
NOCNY MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) NOCNY market

(531) 01.07.06, 01.11.12, 09.01.15, 10.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem lub pośredniczenie w zawieraniu
umów wynajmu nieruchomości, szczególnie lokali gastronomicznych, użytkowych, pawilonów i innych powierzchni
pomocniczych związanych z gastronomią, 41 usługi związane z dyskotekami, usługi klubowe (rozrywka), nocne kluby,
organizowanie konkursów, rozrywka, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie, produkcja i wystawianie spektakli teatralnych, usługi w zakresie rekreacji, rozrywka
w formie pokazów mody, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, kabarety, usługi kabaretowe, produkcja
kabaretów, przedstawienia teatralne, rezerwowanie miejsc
na pokazy, 43 usługi organizacji i prowadzenia targu gastronomicznego. usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, bary szybkiej obsługi [snack-bary],
imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informacja o usługach restauracyjnych, kafeterie [bufety], oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, zapewnianie
pomieszczeń na uroczystości, usługi w zakresie żywności
i napojów na wynos, usługi prywatnego klubu picia, usługi
agencji w zakresie rezerwacji restauracji.
485976
(220) 2018 05 16
ZWIĄZEK SOLIDARNOŚCI POLSKICH KOMBATANTÓW,
Gdańsk
(540) ZWIĄZEK SOLIDARNOŚCI POLSKICH KOMBATANTÓW
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, druki, materiały introligatorskie, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
24 tekstylia i wyroby włókiennicze, nie ujęte w innych klasach, narzuty na łóżka i obrusy, 35 reklama, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe.
(210) 485978
(220) 2018 05 16
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) studio s-13
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski ob-
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liczeniowe, dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe,
dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety wideo,
urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki,
plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe,
naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez
informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbierania
i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych,
41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych,
muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych,
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, nagrania, audycje,
transmisje oraz produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań
dźwiękowych, biura redakcyjne, rejestrowanie na taśmach
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 Usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami
meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji
meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
485992
(220) 2018 05 16
PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdańsk
(540) M Master1.pl

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.21, 26.01.01
(510), (511) 35 sprzedaż pojazdów, samochodów i motocykli, sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów, samochodów i motocykli, sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw, gazu
i produktów powiązanych, doradztwo w zakresie organizacji
i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania
działalnością gospodarczą, badania rynku i badania marketingowe, badania opinii publicznej, 36 finansowanie leasingu samochodów, usługi ubezpieczeniowe, 37 naprawa,
konserwacja i tankowanie pojazdów, obsługa i naprawa samochodów, 39 wynajem pojazdów, wynajem samochodów
i motocykli, usługi car-sharingu, usługi holowania pojazdów,
usługi holowania samochodów.

Nr ZT29/2018

486011
(220) 2018 05 16
AGREMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) FORTISMAN MAN SERIES
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki,
mikroelementy i witaminy, suplementy żywnościowe, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy mineralne
do żywności, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty
medyczne do odchudzania, preparaty farmaceutyczne stosowane w kosmetyce, maści do celów farmaceutycznych,
sole do kąpieli mineralnych i leczniczych, zioła, nalewki,
korzenie i oleje lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych, herbaty i napoje ziołowe do użytku leczniczego,
leki i środki uspokajające i uśmierzające ból, środki sanitarne do celów medycznych, materiały opatrunkowe, plastry
do celów medycznych, 32 wody mineralne i gazowane,
napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, soki i napoje owocowe, syropy do produkcji
napojów.
486016
(220) 2018 05 16
FOOD & FRIENDS MSHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) BALTHAZAR
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, etykiety, torebki i opakowania z papieru, tektury i folii
z tworzyw sztucznych, druki do wypełniania, grafiki, ryciny, fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi
w zakresie reklamy, promocji, przekazywania informacji
handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych o restauracjach, organizowanie
prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie o barach i restauracjach poprzez
Internet, 38 przesyłanie informacji głosowych, tekstowych,
obrazowych i danych poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, przydzielanie dostępu do baz danych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność poprzez
sieć światłowodów, dostęp do treści stron internetowych
i portali, usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego
powiadamiania i wiadomości tekstowych, przekazywanie
danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi
przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii
komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele,
przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie
oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady.
(210)
(731)
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486017
(220) 2018 05 16
AGREMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) FORTISMAN MAN SERIES

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.08, 25.07.07
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy, suplementy żywnościowe, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy mineralne do żywności, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty farmaceutyczne stosowane
w kosmetyce, maści do celów farmaceutycznych, sole do kąpieli mineralnych i leczniczych, zioła, nalewki, korzenie i oleje
lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych, herbaty
i napoje ziołowe do użytku leczniczego, leki i środki uspokajające i uśmierzające ból, środki sanitarne do celów medycznych, materiały opatrunkowe, plastry do celów medycznych,
32 wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, soki i napoje owocowe, syropy do produkcji napojów.
486022
(220) 2018 05 17
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
BESKID GORLICKI, Gorlice
(540) karpating
(510), (511) 35 edycja tekstów reklamowych, publikacja
tekstów reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenie
działalności gospodarczej, usługi agencji informacji i handlowej, wykonywanie badań w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i kierowania
działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, marketing, usługi reklamy, handel książkami, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je kupować
i oglądać w hurtowni i sklepie z produktami określonymi
jako produkty lokalne (produkt lokalny - produkt wytworzony z surowców lokalnie dostępnych w sposób przyjazny
dla środowiska), badanie rynku i opinii publicznej, promocja postaw prospołecznych (kampanie społeczne, konsumenckie),prowadzenie kampanii promocyjnych, usługi
handlu detalicznego i hurtowego w zakresie pamiątek regionalnych, 39 usługi agencji turystycznych, wytyczanie
szlaków turystycznych, informacja turystyczna, organizowanie wycieczek i zwiedzania, rezerwacje podróży, usługi
osób towarzyszących podróżnym, 41 organizacja szkoleń,
sympozjów, konferencji, kongresów, wystaw i innych imprez edukacyjnych (w tym wizyt studyjnych), kulturalnych
i sportowych, publikacja tekstów innych niż reklamowe,
usługi edukacyjne, nauczanie, publikowanie książek, publikowanie serii książkowych, wykonywanie fotoreportaży,
informacja o rozrywkach i rekreacji, lekcje muzealne (ekomuzealne), zielone szkoły, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów i organizowanie widowisk popularyzujących
postawy proekologiczne, usługi edukacyjne: historyczne,
patriotyczne oraz na rzecz ochrony środowiska, organiza(210)
(731)
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cja imprez i szkoleń o charakterze gastronomiczno-kulinarnym, organizacja widowisk historycznych i patriotycznych,
organizowanie konkursów i festiwali, organizowanie imprez
rozrywkowo - handlowych (jarmarki, kiermasze), 42 certyfikowanie jakości produktów i usług, doradztwo techniczne,
doradztwo w zakresie ochrony środowiska, badania w zakresie środowiska naturalnego, projektowanie tras turystycznych, 43 hotele, domy noclegowe, pensjonaty, motele,
bary, restauracje, kawiarnie, tymczasowe zakwaterowanie,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, pensjonaty agroturystyczne, 45 usługi w zakresie administrowania prawami
własności intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwo
w obrocie prawami własności intelektualnej.
486026
(220) 2018 05 17
CZERSKA-CZYŻ AGNIESZKA PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWE, Płock
(540) Gruba Baśka
(510), (511) 32 piwo rzemieślnicze, 33 alkohole
wysokoprocentowe.
(210)
(731)

486031
(220) 2018 05 17
CZERSKA-CZYŻ AGNIESZKA PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWE, Płock
(540) Wysoka Kaśka
(510), (511) 32 piwo rzemieślnicze, 33 alkohole
wysokoprocentowe.
(210)
(731)

486034
(220) 2018 05 17
PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ
BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ
BIO-GEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów
(540) G ARD
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.01.13
(510), (511) 1 preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie,
stymulatory wzrostu i plonowania roślin, 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, higieniczne, środki odkażające,
dietetyczne środki użytku medycznego, suplementy diety
dla zwierząt, preparaty do zwalczania szkodników, pestycydy i środki agrochemiczne, biopreparaty do utylizacji odpadów płynnych i stałych, do ochrony jezior, stawów i zbiorników wody pitnej.
(210) 486069
(220) 2018 05 18
(731) PIETKIEWICZ MARCIN, Działdowo
(540) FARMER OLAF
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 16 książki, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy.

Nr ZT29/2018

(540) IMMUSEC

486070
(220) 2018 05 18
FUTURE PROCESSING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) DiscovAir

(210)
(731)

(531)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy komputerowe do monitorowania jakości powietrza, system komputerowy do monitorowania jakości powietrza, aplikacja
komputerowa do monitorowania jakości powietrza, programy komputerowe do badania stanu powietrza, analizatory
powietrza, programy komputerowe badające wpływ powietrza na zdrowie, 35 gromadzenie danych, komputerowe
gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe przetwarzanie danych,
reklama, sprzedaż programów i systemów komputerowych,
42 analiza powietrza, analizy chemiczne, badania w zakresie
ochrony środowiska naturalnego, badania w zakresie składu chemicznego powietrza, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, projektowane oprogramowania
komputerowego.
(210) 486075
(220) 2018 05 18
(731) PIETKIEWICZ MARCIN, Działdowo
(540) NO.TABLE

29.01.12, 26.01.05, 26.04.05, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 9 urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne
utrwalone na nośnikach informacje i dane, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery (urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych), urządzenia do przechowywania danych, sprzęt do komunikacji,
35 zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące
działalności gospodarczej, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, outsourcing (doradztwo biznesowe), pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, doradztwo biznesowe, 41 prowadzenie warsztatów, szkolenia,
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
rozwój sprzętu komputerowego, hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych,
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie
kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych,
usługi naukowe i technologiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi projektowania,
45 monitoring systemów bezpieczeństwa.
486080
(220) 2018 05 18
SENDAL MAGDALENA ZAKŁAD PIEKARNICZO-CUKIERNICZY, Lubasz
(540) Sendal
(210)
(731)

(531)

24.15.02, 24.15.13, 25.01.09, 25.01.13, 24.17.01, 24.17.02,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy.
(210) 486077
(220) 2018 05 18
(731) MANIEWSKI PIOTR, Czermin
(540) PLESZEWSKA FABRYKA KOTŁÓW

(531) 09.07.01, 09.07.25, 15.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 kotły grzewcze.
(210)
(731)

486078
(220) 2018 02 23
IMMUSEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 zupy, kiełbasy, kiszki, kompoty, konserwy
mięsne i rybne, krokiety, ryby, owoce morza, mięso, potrawy
z mięsa, placki ziemniaczane, sery, tłuszcze jadalne, wędliny,
dziczyzna, sałatki warzywne i owocowe, wyroby garmażeryjne na bazie: warzyw, owoców, mięsa, ryb, produktów mlecznych, hamburgery, hot dogi, dania gotowe do spożycia z mięsa i ryb, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, dżemy,
przetwory warzywne, przetwory mięsne, konserwy mięsne,
ekstrakty mięsne, drób, jaja, mleko, wyroby z mleka, jadalne
oleje, owoce i warzywa konserwowane, suszone, gotowane,
galaretki jadalne, konfitury, przeciery owocowe i warzywne,
dania mrożone na bazie: warzyw, owoców, mięsa, ryb, produktów mlecznych, dania gotowe do spożycia z mięs i ryb,
30 ryż, mąka, cukier, bułki, chleb, tosty, gofry, ciastka, kanapki,
pierogi, lody, makarony, produkty mączne, naleśniki, paszteciki, pieczywo, pierożki, placki, przyprawy, słodycze, spaghet-
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ti, pizze, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby
cukiernicze mrożone, wypieki, torty, polewy cukiernicze, czekolada, czekoladki, batony, bomboniery, napoje na bazie czekolady, galaretki owocowe, herbatniki, lody, sorbety, pierniki,
pralinki, wyroby czekoladowe, wyroby piekarnicze, wyroby
piekarnicze mrożone, gotowe desery [wyroby piekarnicze],
preparaty zbożowe, żywność na bazie mąki, mrożone pieczywo, dania gotowe do spożycia na bazie mąki, mrożone
półprodukty żywnościowe na bazie mąki, sosy do sałatek,
35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i on-line artykułów spożywczych, usługi w zakresie badania rynku, sondaże opinii publicznej, organizowanie targów i wystaw handlowych w celach handlowych i reklamowych dotyczących zagadnień
branży spożywczej i gastronomicznej, zarządzanie targami
i wystawami o charakterze handlowym i reklamowym, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne,
usługi w zakresie marketingu i prezentacji, 41 doradztwo zawodowe w zakresie piekarnictwa, gastronomii, prowadzenia
kuchni, opracowywanie przepisów kulinarnych dla celów
szkoleniowych lub rozrywkowych, organizowanie imprez
powiązanych z pokazami pieczenia, gotowania, podawania
do stołu, organizowanie klubów zainteresowań gastronomią, piekarnictwem, organizowanie i prowadzenie programów radiowych i telewizyjnych dotyczących prawidłowego
żywienia, przygotowywania posiłków, przepisów kulinarnych, sztuki podawania do stołu, organizowanie konkursów
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym dotyczącej tematyki żywienia, piekarnictwa, gastronomii, publikowanie
tekstów innych niż o charakterze reklamowym, w tym w trybie on-line, wydawanie i publikowanie czasopism, w tym
czasopism branżowych oraz książek i periodyków w formie
tradycyjnej oraz z zastosowaniem sieci informatycznych Internetu, 42 projektowanie odzieży dla potrzeb zakładów gastronomicznych i firm produkujących żywność, projektowanie i prowadzenie komputerowych platform informacyjnych
o charakterze branżowym, dotyczących tematyki piekarnictwa, gastronomii, przepisów kulinarnych, sztuki przyrządzania posiłków i podawania do stołu, testowanie artykułów
spożywczych, projektowanie wystroju wnętrz pomieszczeń
gastronomicznych, 43 opracowywanie przepisów kulinarnych dla celów gastronomicznych, usługi gastronomiczne,
hotele, motele, pensjonaty, bary, bary szybkiej obsługi, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, zajazdy,
stołówki, przygotowywanie dań na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie, catering, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, usługi barów typu fast-food na wynos, usługi
cateringu zewnętrznego.

37

utrwalone na nośnikach informacje i dane, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery
(urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych), urządzenia do przechowywania danych, sprzęt do komunikacji,
35 zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące
działalności gospodarczej, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, outsourcing (doradztwo biznesowe), pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, doradztwo biznesowe, 41 prowadzenie warsztatów, szkolenia,
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
rozwój sprzętu komputerowego, hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych,
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie
kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych,
usługi naukowe i technologiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi projektowania,
45 monitoring systemów bezpieczeństwa.
486087
(220) 2018 05 17
DXD ENGINEERING POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz
(540) DXD ENGINEERING POLAND
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do cienkiego obierania i cięcia, maszyny rolnicze w tym maszyny do obierania cebuli, maszyny
do obierania jabłek.
486145
(220) 2018 05 21
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI,
Eskisehir, TR
(540) ETi Adicto GO!

(210)
(731)

486084
(220) 2018 02 23
IMMUSEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) IMMUSEC
(210)
(731)

(531)

29.01.04, 26.01.05, 26.04.05, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.17
(510), (511) 9 urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 30 ciastka kruche, wyroby czekoladowe, wyroby
cukiernicze, krakersy, wafelki, ciasta, tarty, desery, mianowicie
desery w postaci wyrobów piekarniczych, desery na bazie
mąki i czekolady, musy deserowe, desery lodowe, lody, lody
jadalne.
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(210) 486163
(220) 2018 05 22
(731) SEKUŁA JUSTYNA LAVECO, Rzeszów
(540) LAVECO

(540) piranha cut

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki czyszczące: do celów higieny intymnej
- nielecznicze i zębów, środki do mycia, czyszczenia, polerowania, pastowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne,
olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów,
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, środki zapachowe do pomieszczeń, płyny do prania, płyny do płukania, 35 usługi
w zakresie: badań marketingowych związanych z środkami
myjącymi i czyszczącymi, badania rynku w zakresie środków
myjących i czyszczących, organizowania wystaw i targów
w celach handlowych lub reklamowych w zakresie środków myjących i czyszczących, promocji sprzedaży dla osób
trzecich: zbieranie w jednym miejscu z korzyścią dla innych
osób towarów takich jak: środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki czyszczące do celów higieny
intymnej i zębów, środki do mycia, czyszczenia, polerowania, pastowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki
eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, środki zapachowe do pomieszczeń,
proszki do prania, płyny do prania i płukania, umożliwiające
klientom zapoznanie się z nimi w dogodny sposób i ich nabywanie w sklepie i/lub hurtowni, również przez Internet.

(531) 03.09.01, 27.05.01
(510), (511) 7 piły otwornice [maszyny], tarcze ścierne do szlifierek elektrycznych, wiertła do maszyn, wkrętarki elektryczne, wiertła pneumatyczne, 8 narzędzia ręczne budowlane,
do naprawy i konserwacji, tarcze ścierne (narzędzia ręczne),
tarcze tnące [narzędzia obsługiwane ręcznie], wiertła, wiertła
do wiertarek ręcznych, wiertła ręczne [narzędzia], 35 usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
piły otwornice [maszyny], tarcze ścierne do szlifierek elektrycznych, wiertła do maszyn, wkrętarki elektryczne, wiertła
pneumatyczne, narzędzia ręczne budowlane, do naprawy
i konserwacji, tarcze ścierne (narzędzia ręczne), tarcze tnące
[narzędzia obsługiwane ręcznie], wiertła, wiertła do wiertarek ręcznych, wiertła ręczne [narzędzia], usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami:
piły otwornice [maszyny], tarcze ścierne do szlifierek elektrycznych, wiertła do maszyn, wkrętarki elektryczne, wiertła
pneumatyczne, narzędzia ręczne budowlane, do naprawy
i konserwacji, tarcze ścierne (narzędzia ręczne), tarcze tnące
[narzędzia obsługiwane ręcznie], wiertła, wiertła do wiertarek ręcznych, wiertła ręczne [narzędzia], usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi
produktami: piły otwornice [maszyny], tarcze ścierne do szlifierek elektrycznych, wiertła do maszyn, wkrętarki elektryczne, wiertła pneumatyczne, narzędzia ręczne budowlane,
do naprawy i konserwacji, tarcze ścierne (narzędzia ręczne),
tarcze tnące [narzędzia obsługiwane ręcznie], wiertła, wiertła do wiertarek ręcznych, wiertła ręczne [narzędzia], usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: piły otwornice [maszyny], tarcze ścierne do szlifierek elektrycznych, wiertła do maszyn, wkrętarki elektryczne, wiertła
pneumatyczne, narzędzia ręczne budowlane, do naprawy
i konserwacji, tarcze ścierne (narzędzia ręczne), tarcze tnące
[narzędzia obsługiwane ręcznie], wiertła, wiertła do wiertarek ręcznych, wiertła ręczne [narzędzia], usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: piły otwornice [maszyny], tarcze ścierne do szlifierek elektrycznych, wiertła do maszyn, wkrętarki elektryczne, wiertła
pneumatyczne, narzędzia ręczne budowlane, do naprawy
i konserwacji, tarcze ścierne (narzędzia ręczne), tarcze tnące
[narzędzia obsługiwane ręcznie], wiertła, wiertła do wiertarek ręcznych, wiertła ręczne [narzędzia].

(210) 486168
(220) 2018 05 22
(731) BRODA MAGDALENA, Toruń
(540) AKACJA
(510), (511) 43 usługi hoteli i moteli, 44 usługi medyczne.
486178
(220) 2018 05 22
KANCELARIA HAWK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
KALISZ
(540) HAWK MOTORS

(210)
(731)

(531) 03.07.17, 15.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi warsztatów w zakresie konserwacji pojazdów mechanicznych, odświeżanie lakieru samochodu.
(210) 486183
(220) 2018 05 22
(731) HOINKA KRZYSZTOF, Tarnowskie Góry
(540) EXERGON

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii
energetycznej.
(210)
(731)

486185
(220) 2018 05 22
PIETRASZ MAREK PROTECH SC, Sokółka

486190
(220) 2018 05 22
PADZIK-WOŁOS AGNIESZKA AKCJA KOMUNIKACJA,
Parcela
(540) Akcja Komunikacja
(510), (511) 35 usługi marketingowe, planowanie strategii
marketingowych, przygotowanie planów marketingowych,
analizy w zakresie marketingu, usługi doradcze w zakresie
marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu,
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, doradztwo
marketingowe w zakresie mediów społecznościowych,
opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych
na rzecz innych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, świadczenie doradczych usług marketingowych dla producentów, doradztwo
w zakresie zarządzania marketingowego, usługi konsulta(210)
(731)
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cyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, zarządzanie
personelem zajmującym się marketingiem, badania w dziedzinie strategii marketingowych.
486192
(220) 2018 05 22
MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łosice
(540) ŚLIWOWICA z MANUFAKTURY WYKONANA
METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI MANUFAKTURA
WÓDKI WYRÓB PREMIUM PRODUKT POLSKI
DESTYLATY Z MIEDZIANEGO ALEMBIKA
LEŻAKOWANE W DĘBOWYCH BECZKACH
PO MIODZIE PITNYM

(210)
(731)

39

nia personelem, rekrutacja personelu, pomoc i doradztwo
w zarządzaniu przedsiębiorstwem usługowym, handlowym
lub przemysłowym, 41 doradztwo zawodowe obejmujące
porady w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi edukacyjne, informacje o edukacji, organizowanie i obsługa szkoleń
i konferencji szkoleniowych, publikowanie książek, kształcenie praktyczne w zakresie pokazów, kursy korespondencyjne, nauczanie, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
kursów edukacyjnych, poradnictwo zawodowe w zakresie
w edukacji lub kształcenia.
(210) 486202
(220) 2018 05 22
(731) ŻOŁNIERCZYK MICHAŁ MAREK, Gliwice
(540) SetPoint ONE
(510), (511) 9 regulatory temperatury.
(210) 486209
(220) 2018 05 22
(731) TUSZYŃSKI JAKUB, Warka
(540) Tuszyńscy Miody z tradycjami

(531)

29.01.13, 27.05.01, 25.01.01, 25.01.15, 05.07.14, 05.07.02,
26.01.01, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18
(510), (511) 33 napoje spirytusowe, napoje alkoholowe,
wódki, okowity, destylaty, likiery.

(210) 486193
(220) 2018 05 22
(731) DUDEK DOROTA PAULINA DOUBLE ESPRESSO, Łódź
(540) Double Espresso
(510), (511) 35 dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach zarządzania personelem, rekrutacja personelu, pomoc i doradztwo
w zarządzaniu przedsiębiorstwem usługowym, handlowym
lub przemysłowym, 41 doradztwo zawodowe obejmujące
porady w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi edukacyjne, informacje o edukacji, organizowanie i obsługa szkoleń
i konferencji szkoleniowych, publikowanie książek, kształcenie praktyczne w zakresie pokazów, kursy korespondencyjne, nauczanie, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
kursów edukacyjnych, poradnictwo zawodowe w zakresie
w edukacji lub kształcenia.
(210) 486195
(220) 2018 05 22
(731) DUDEK DOROTA PAULINA DOUBLE ESPRESSO, Łódź
(540) double espresso de

(531) 07.01.03, 07.01.08, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 30 miód pszczeli, produkty pszczele, kit pszczeli,
propolis, mleczko pszczele nie ujęte w innych klasach, słodycze z miodem, 33 miód pitny, nalewki owocowe, nalewki
na miodzie.
486210
(220) 2018 05 22
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL-MAK PRZEMYSŁAW
MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK SPÓŁKA JAWNA,
Przeźmierowo
(540) HRC
(510), (511) 16 serwetki papierowe, serwetki dekoracyjne
z papieru, 21 talerzyki papierowe, jednorazowe talerzyki
z papieru lub tektury, kubki papierowe, jednorazowe kubeczki z papieru lub tektury.
(210)
(731)

486248
(220) 2018 02 23
IMMUSEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) IMMUSEC

(210)
(731)

(531)
(531) 27.05.01
(510), (511) 35 dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach zarządza-

29.01.12, 26.01.05, 26.04.05, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.17
(510), (511) 9 urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory,urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
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utrwalone na nośnikach informacje i dane, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery
(urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych), urządzenia do przechowywania danych, sprzęt do komunikacji,
35 zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące
działalności gospodarczej, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, outsourcing (doradztwo biznesowe), pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, doradztwo biznesowe, 41 prowadzenie warsztatów, szkolenia,
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
rozwój sprzętu komputerowego, hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych,
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie
kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych,
usługi naukowe i technologiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi projektowania,
45 monitoring systemów bezpieczeństwa.
(210) 486465
(220) 2018 05 28
(731) JACK SEWING MACHINE CO., LTD., Taizhou City, CN
(540) VI.BE.MAC.

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny do szycia, maszyny do zszywania,
maszyny do obrębiania, maszyny dla przemysłu tekstylnego, przenośne obrotowe prasy parowe do tkanin, napędy
do maszyn do szycia, prasownice, krajarki.
486501
(220) 2018 05 29
AGRO-NETZWERK POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chąśno
(540) MLEKO Z MLEKA
(510), (511) 31 pasze dla zwierząt, mieszanki paszowe
dla zwierząt, koncentraty dla zwierząt, dodatki do pasz
nie do celów leczniczych, premiksy, preparaty zwiększające
niesienie się drobiu, produkty żywieniowe do hodowli zwierząt, kiszonki, mączka dla zwierząt, mączka rybna na pasze
dla zwierząt, napoje dla domowych zwierząt hodowlanych,
pasze odżywcze i wzmacniające, mieszanki mineralne dla
zwierząt, pasza dla zwierząt tucznych, proteiny dla zwierząt,
produkty do tuczenia zwierząt, wapno do pasz, odżywki
i substancje wzmacniające dla zwierząt, koncentraty mleczne dla zwierząt, preparaty mlekozastępcze dla zwierząt, zakwaszacze paszowe, konserwanty paszowe.
(210)
(731)

486508
(220) 2018 05 29
TEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Suwałki
(540) VICTORIA GRANDE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wino.

(210)
(731)

(210)
(731)

486511
(220) 2018 05 29
KOWALSKI KRZYSZTOF, KOWALSKI ADAM, KUREK
JAROSŁAW CALPOL SPÓŁKA CYWILNA, Trębaczew

Nr ZT29/2018

(540) CalPol

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 1 doniczki torfowe dla ogrodnictwa, gips
do stosowania jako nawóz, gleba do upraw, glina porowata do hydroponicznej uprawy roślin jako substrat, hormony
przyspieszające dojrzewanie owoców, organiczne pozostałości pofermentacyjne jako nawóz, podłoża dla upraw bezglebowych dla rolnictwo, preparaty do regulacji wzrostu
roślin, preparaty poprawiające kondycję gleby, preparaty
z mikroelementów dla roślin, sole jako nawozy, środki chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów,
insektycydów oraz środków przeciwpasożytniczych, środki
chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki do ochrony nasion, superfosfaty jako nawozy, torf
jako nawóz, warstwa uprawna gleby, żużel jako nawóz, chemiczne preparaty do wzbogacania gleby, chemicznie zmienione nawozy złożone, chemikalia używane w rolnictwie,
dodatki chemiczne do środków owadobójczych, fosfaty
mieszane, granulowany wapień do celów rolniczych, sproszkowany wapień do celów rolniczych, kompost, mączka kostna jako nawóz, mieszanki regulujące wzrost roślin, nawozy,
nawozy azotowe, nawozy naturalne, nawozy biologiczne,
nawozy chemiczne, nawozy dla rolnictwa, nawozy do użytku domowego, nawozy organiczne, nieorganiczne nawozy,
saletra, cyjanamid wapniowy jako nawóz, wapno do użytku
w rolnictwie, azotany, wodorosty jako nawóz, fosforany jako
nawozy, guano jako nawóz ptasi, obornik, odżywki dla roślin, podłoża hodowlane dla roślin, preparaty do nawożenia,
dodatki chemiczne do środków grzybobójczych, dodatki
chemiczne do środków owadobójczych, surfaktanty do gleby, wykorzystywane do zapewniania jednolitego przepływu wody w glebie, preparaty do użyźniania gleby, nawozy
do użyźniania gleby, ziemia do upraw, 35 organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie nabywania
dla osób trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom jako punkty informacji konsumenckiej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów,
mianowicie, nawozów, produktów rolniczych ogrodniczych
i leśnych, towarów dla rolnictwa ogrodnictwa i leśnictwa pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary
w sklepie lub hurtowni lub poprzez Internet.
(210) 486513
(220) 2018 05 29
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) LACIDENT
(510), (511) 5 preparaty wspomagające ochronę zębów
i dziąseł.
486515
(220) 2018 05 29
AGROKORDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szosa Turecka
(540) MŁODY SOLON
(510), (511) 29 ogórki konserwowe, ogórki kiszone.
(210)
(731)

Nr ZT29/2018
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(210) 486516
(220) 2018 05 29
(731) ORNAFA AGATA MINT, Poznań
(540) mint-media
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie,
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing
ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, obróbka tekstów, opracowywanie CV dla osób
trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych,
rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, usługi
menedżerskie dla sportowców, usługi public relations, usługi
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw]l usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie
porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), tłumaczenia.
486518
(220) 2018 05 29
DAHLIAMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DAHLIA MATIC FOCUS ON CUSTOMER VALUE

(210)
(731)

(531) 05.05.20, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradztwa handlowego, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych, sortowanie danych
w bazach komputerowych, usługi doradztwa handlowego
przy organizowaniu i prowadzeniu firm specjalizujących
się w sprzedaży hurtowej i detalicznej komputerów łącznie
z częściami zapasowymi, częściami składowymi i oprogramowaniem do nich, pomoc w komercjalizacji produktów
informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi
przedsiębiorstw, usługi doradztwa w zakresie przedsięwzięć

41

informatycznych, pozyskiwanie, systematyzacja danych
do komputerowych baz danych, usługi doradztwa handlowego przy organizowaniu i prowadzeniu firm specjalizujących się w branży informatycznej, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie
plikami, 41 usługi w zakresie nauczania, usługi szkoleniowe,
kursy związane tematycznie z problematyką komputerów
i ich programowaniem, usługi wydawnicze i publikowanie
tekstów i książek związanych tematycznie z komputerami
i ich programowaniem, publikowanie elektroniczne on-line
tekstów, książek związanych tematycznie z komputerami
i ich programowaniem, 42 usługi programowania komputerów, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie sprzętu
komputerowego i oprogramowania komputerowego, usługi prowadzenia badań naukowych i technicznych, usługi
graficzne w zakresie opakowań, usługi udostępniania oprogramowania poprzez sieci komputerowe, usługi doradztwa
w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz
programowania komputerów, usługi instalacji i integracji sieci komputerowych LAN i WAN, usługi wdrażania systemów
komputerowych, usługi administrowania stronami komputerowymi, usługi administrowania siecią teleinformatyczną,
usługi aktualizacji oprogramowania komputerowego, usługi
instalacji oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie
danych komputerowych, usługi projektowania oprogramowania komputerowego, usługi projektowania systemów
komputerowych, usługi projektowania portali internetowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, usługi konwersji danych i dokumentów z formy fizycznej na elektroniczną, konwersja danych przez programy komputerowe,
usługi analizy systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie instalacji telematycznych, analiza, wdrażanie, użytkowanie, projektowanie, serwisowanie i modernizacja programów
komputerowych, kastomizacja systemów komputerowych,
obsługi komputerów, usługi związane z obsługą oprogramowania komputerowego, w tym usuwanie błędów, usługi
konserwacji, usługi napraw i aktualizacji oprogramowania,
usługi doradztwa technicznego przy organizowaniu i prowadzeniu firm specjalizujących się w sprzedaży hurtowej
i detalicznej komputerów, łącznie z częściami zapasowymi,
częściami składowymi i oprogramowaniem do nich, usługi
doradztwa technicznego przy organizowaniu i prowadzeniu
firm specjalizujących się w branży informatycznej, powielanie oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa
technicznego, usługi serwisu oprogramowania, 45 pośrednictwo w licencjonowaniu oprogramowania komputerowego, licencjonowanie i obrót licencjami w zakresie urządzeń
i przyrządów elektrycznych i elektronicznych do elektronicznego przetwarzania, zapisywania i przesyłania danych.
486522
(220) 2018 05 29
EDUSAT CHANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RC TV RED CARPET

(210)
(731)

(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 38 nadawanie programów telewizyjnych.

42
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486526
(220) 2018 05 29
GRUPA DUDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom
(540) Grupa Dudek
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej czasopism, gazet, książek, albumów, artykułów
papierniczych, artykułów chemicznych, napojów, słodyczy, gier, zabawek, tytoniu, pocztówek, 39 transport, transport lądowy, transport samochodowy, transport żywności,
transport kontenerów, transport cysternami, transport mebli, transport bagażu, transport paczek, transport pasażerski, transport drogowy, transport ładunków, parkowanie,
przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, parkowanie
i przechowywanie pojazdów, magazynowanie, wynajmowanie magazynów, dzierżawa magazynów, wynajem magazynów, usługi magazynowe, magazynowanie paczek,
spedycja, spedycja towarów, spedycja ładunków, spedycja
towarów drogą lądową, nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), przewożenie i dostarczanie towarów, wypożyczanie środków transportu, transport strzeżony, transport
pasażerów i ładunków, usługi rezerwacji w zakresie transportu, usługi rezerwacji w zakresie transportu lądowego,
usługi informacyjne związane z metodami transportu, usługi
informacyjne dotyczące warunków drogowych, usługi konsultacyjne związane z transportem, usługi doradcze związane z transportem drogowym, załadunek frachtu, załadunek
i rozładunek towarów, wynajem maszyn i urządzeń do załadunku i rozładunku, 41 organizowanie gier i konkursów, gry
losowe.
(210)
(731)

486537
(220) 2018 05 30
DĄBROWSKI TOMASZ ATOM PRACOWNIA RTG,
Białystok
(540) ATOM PRACOWNIA RTG
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(210)
(731)

(210) 486539
(220) 2018 05 30
(731) NOWAK PAWEŁ RACING CORNER, Częstochowa
(540) racing corner

(531) 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie części samochodowych.
(210) 486540
(220) 2018 05 30
(731) ŁOMOZIK MAGDALENA SHAMASA, Skoczów
(540) SHAMASA
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
kosmetyki organiczne, kosmetyki naturalne, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki do pielęgnacji skóry
[kosmetyki], olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
perfumy, maseczki z glinki do skóry, mydła, masło do ciała,
preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, hydrolaty, 35 usługi
sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem sieci Internet w związku z kosmetykami, olejkami i produktami
perfumeryjnymi.

Nr ZT29/2018

486541
(220) 2018 05 30
FUTURENET RESTAURANT’S SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NF FUTURENET café
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, konserwowane, suszone owoce, warzywa, dżemy, jaja, mleko,
30 kawa, herbata, kakao, wyroby cukiernicze, lody, sorbety, cukier, miód, musy deserowe, sosy owocowe, 31 ziarna,
produkty rolne, świeże owoce i warzywa, orzechy, nasiona,
rośliny, kwiaty, 32 piwo, woda mineralna i gazowana, napoje
bezalkoholowe, soki, syropy, napoje gazowane, 33 napoje
alkoholowe z wyjątkiem piwa, rum, whisky, 41 organizowanie przyjęć, imprez, rozrywka, 43 obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami oraz transportem, usługi
restauracyjne.
(210) 486547
(220) 2018 05 30
(731) BURNEJKO MIROSŁAW MIROMAXMEDIA, Warszawa
(540) TRZYPOZIOMY

(531) 26.03.23, 26.05.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, szkolenia biznesowe,
zapewnianie szkoleń online, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów
reklamowych, publikowanie materiałów multimedialnych
online.
486549
(220) 2018 05 30
AFLOPA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pabianice
(540) WOZOWNIA
(210)
(731)

(531)

15.07.09, 15.07.19, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.16
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, bankowość, majątek nieruchomy, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi
związane ze sportem i kulturą.
486586
(220) 2018 05 30
GONGNIU GROUP CO., LTD, Guanhaiwei Town,
Cixi City, CN
(540) GONGNIU
(210)
(731)

Nr ZT29/2018
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(531)

03.04.01, 03.04.04, 03.04.13, 03.04.24, 27.05.01, 29.01.13,
26.03.01
(510), (511) 9 gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], przełączniki elektryczne, przełączniki czasowe automatyczne, adaptory elektryczne, ładowarki USB, odgromniki,
chipy elektroniczne, przewodniki elektryczne, urządzenia
zdalnego sterowania, ekrany wideo, urządzenia do fototelegrafii, słuchawki [douszne], materiały na przewody instalacji
elektrycznych [kable], druty [przewody] telefoniczne, elektrolizery, ładowarki bezprzewodowe, zasilacze do telefonów
komórkowych [baterie do ponownego ładowania], routery
bezprzewodowe, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], aplikacje komputerowe do pobrania, wyłączniki samoczynne, przenośne gniazda wtykowe, kable
USB, oporniki elektryczne, przewodniki elektryczne, tunery
kablowe, złącza kablowe do kabli elektrycznych, 11 lampy
oświetleniowe, rury oświetleniowe, urządzenia i instalacje
oświetleniowe, światła do pojazdów, urządzenia oświetleniowe LED, zawory do rur i rurociągów, rury wodociągowe
do instalacji sanitarnych, części instalacji sanitarnych, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, lampy do oświetlania
akwarium, lampy fluorescencyjne rurowe do oświetlania,
latarki kieszonkowe, elektryczne, kaloryfery elektryczne,
urządzenia do celów sanitarnych, aparatura sanitarna, urządzenia do dezynfekcji, instalacje do uzdatniania wody, elektryczne suszarki do włosów, 17 pierścienie gumowe, guma
surowa lub półprzetworzona, rurki z tworzyw sztucznych,
materiały izolacyjne, przewody giętkie niemetalowe, nici
z tworzyw sztucznych do lutowania, ognioodporne materiały izolacyjne, tkaniny izolacyjne, izolatory, taśmy izolacyjne, materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych,
materiały wyściełające z kauczuku, uszczelnienia wodoodporne, 19 ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe,
rury wodociągowe niemetalowe, rury plastikowe budowlane, rury kompozytowe plastikowo-aluminiowe, rury drenażowe niemetalowe, zawory wodociągowe niemetalowe
i nie z tworzyw sztucznych, kabiny prysznicowe, wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące przed słońcem, szkło
budowlane, powłoki [materiały budowlane], podłogowe
płytki niemetalowe, 35 reklama, reklama pay-per-click, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, usługi agencji importowo-eksportowych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych.
(210) 486617
(220) 2018 06 01
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Dream Minerals
(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
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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.
(210) 486673
(220) 2018 06 04
(731) TWARDZIK SPÓŁKA JAWNA, Katowice
(540) GREENFROST

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.15, 01.15.17
(510), (511) 29 ryby, drób, mrożone owoce i warzywa, mrożone mieszanki owocowe i warzywne, mrożone dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, musy owocowe,
przeciery owocowe i warzywne sałatki owocowe i warzywne, owoce morza, składniki do sporządzania zup, zupy, żywność dietetyczna, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu
i cholesterolu, koncentraty pomidorowe, mrożone frytki,
mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw,
flaki, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, krokiety, krokiety ziemniaczane, sałatki owocowe, sałatki warzywne, filety rybne,
mrożonki mięsne, rybne, warzywne i owocowe, grzyby mrożone, dania mrożone zawarte w tej klasie, 30 mrożone wyroby mączne, gotowe dania na bazie produktów zbożowych
i mąki, ravioli, pizza lasagne, makarony, produkty zbożowe,
lód, lody, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kluski
i pierogi, produkty żywnościowe z ciasta, pierogi z nadzieniem mięsnym, naleśniki, knedle, kanapki, pizze mrożone,
pizza, jogurt mrożony jako lody spożywcze, ciasta mrożone,
ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, mrożone
paszteciki z mięsem i warzywami, mrożone produkty z ciasta
nadziewane warzywami, pyzy mrożone, kopytka mrożone.
(210) 486674
(220) 2018 06 04
(731) TWARDZIK SPÓŁKA JAWNA, Katowice
(540) HORECAGREEN

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, mięso konserwowane, wyroby mięsne i wędliniarskie, kiełbasy, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty
mięsne, buliony, konserwowane, suszone i gotowane owoce
i warzywa, kiszone warzywa, owoce i warzywa konserwowane w alkoholu, galaretki, galaretki owocowe, dżemy, kompoty,
jaja, jaja w proszku, mleko, produkty mleczne, napoje mleczne,
napoje z przewagą mleka, jogurty, kefiry, sery, oleje i tłuszcze
jadalne, masło, masło czekoladowe, masło kakaowe, masło
kokosowe, masło arachidowe, margaryna, smalec, przetwory
owocowe i warzywne, mrożone owoce i warzywa, mrożone mieszanki owocowe i warzywne, mrożone dania gotowe
wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, musy owocowe, przeciery owocowe i warzywne, sałatki owocowe i warzywne,
skórki owocowe, miąższ z owoców, pulpa owocowa, sosy
żurawinowe, żelatyna do żywności, przekąski na bazie owoców i warzyw, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, owoce lukrowane, owoce i warzywa puszkowane, pikle, owoce
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kandyzowane, owoce morza, zupy, zupy jarzynowe, składniki
do sporządzania zup, oliwki konserwowane, grzyby konserwowane, grzyby mrożone, żywność dietetyczna na bazie
białka spożywczego, lipidów, żywność dietetyczna bezglutenowa, żywność dietetyczna o obniżonej zawartości cukru,
żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu, proteiny spożywcze, soki roślinne do gotowania, soki pomidorowe
do celów kulinarnych, koncentraty pomidorowe, koncentraty
do rosołu, koncentraty do bulionu, spożywcze pyłki kwiatowe
jako żywność, rodzynki, migdały preparowane, migdały mielone, migdały przetworzone, wiórki kokosowe, orzechy preparowane, bakalie, 30 kawa, herbata, herbata mrożona, kakao,
napoje na bazie kakao, kawy i herbaty, czekolady, napoje czekoladowe, kawowe i kakaowe z mlekiem, cukier, słodziki, słodziki naturalne, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy, mąka, wyroby mączne, mrożone wyroby mączne, mrożone frytki, gotowe
dania na bazie produktów zbożowych i mąki, ravioli, pizza,
lasagne, makarony, produkty zbożowe, kasze, muesli, chleb,
wyroby piekarnicze, ozdoby do ciast i wypieków, polewy
do ciast i wypieków, ciasta, ciasteczka, herbatniki, biszkopty,
ciasta w proszku, wyroby cukiernicze, słodycze, pralinki, galaretki owocowe jako słodycze, czekolada, lody, lody spożywcze,
lody spożywcze w proszku, środki wiążące do lodów, jogurty
mrożone, sorbety, miód, propolis i inne spożywcze produkty
pszczelarskie, syropy z melasy, słód do celów spożywczych,
migdały w cukrze, migdały w polewie czekoladowej, drożdże,
drożdże piekarnicze, proszek do pieczenia, sól, musztarda,
ocet, sosy przyprawowe, sosy do sałatek, sosy mięsne, sosy
pomidorowe, sosy do polewania deserów, przyprawy, przyprawy ziołowe, przyprawy korzenne, aromaty do napojów,
preparaty aromatyczne do żywności, środki zagęszczające
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, keczup,
majonezy, sosy do mięs.
486693
(220) 2018 06 04
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) axotonil
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli.
(210)
(731)
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[lody], wyroby cukiernicze, przekąski na bazie zbóż, napoje
czekoladowe z mlekiem, musy deserowe (słodycze), napoje
kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem.
(210) 486706
(220) 2018 06 04
(731) Medicago Inc., Québec, CA
(540) MEDICAGO
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne i lecznicze, mianowicie szczepionki dla ludzi, terapeutyczne proteiny i antyciała.
486707
(220) 2018 06 04
OCM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) OCM
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 07.01.08, 29.01.12, 26.05.01, 24.17.02
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości; wynajem lokali
na gabinety lekarskie, 44 kliniki medyczne, badania medyczne, informacja medyczna, konsultacje medyczne, usługi
medyczne, opieka medyczna i zdrowotna, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, świadczenie usług w zakresie
prowadzenia dokumentacji medycznej online, z wyjątkiem
stomatologii, wynajem urządzeń medycznych, wypożyczanie sprzętu medycznego, wydawanie raportów medycznych, świadczenie pomocy medycznej, prowadzenie placówek medycznych, organizowanie leczenia medycznego,
kompilacja raportów medycznych, wykonywanie badań
medycznych, wynajem sprzętu do celów medycznych, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych,
usługi w zakresie analiz medycznych, poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego.
486708
(220) 2018 06 04
SAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stęszew
(540) s sas
(210)
(731)

(210) 486699
(220) 2018 06 04
(731) AKCINE BENDROVE PIENO ŽVAIGŽDES, Wilno, LT
(540) GRECKA AMFORA

(531) 11.03.20, 11.03.25, 11.03.99, 27.05.01
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne, kwaśna śmietana,
śmietana, śmietana bita, serwatka, podpuszczka, kefir, mleko
ukwaszone (prostokwasza), mleczne napoje fermentowane
(riażenka), jogurt, napoje na bazie jogurtu, sery, masło, mleko w proszku, serek wiejski, twaróg, koktajle mleczne, mleko kondensowane, napoje mleczne, jadalne oleje i tłuszcze,
30 lody jadalne, lody, lody owocowe, napoje z lodów, proszki
do sporządzania lodów, lody typu sandwich, bułki, sorbety

(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 20 blaty stołowe, blaty robocze, blaty kuchenne, blaty na szafki, blaty wierzchnie do szafek, blaty robocze
w postaci mebli, okucia mebli niemetalowe, blaty laminowane, blaty mineralne, blaty akrylowo-mineralne, blaty z litego
drewna, blaty meblowe z tworzyw mineralnych, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna akcesoriów do mebli takich jak płyty
meblowe, fronty meblowe, blaty robocze, laminaty, sklejki,
obrzeża meblowe, kleje przemysłowe, systemy szuflad, okucia, akcesoriów do produkcji mebli, okuć meblowych, blatów
roboczych, blatów laminowanych, blatów mineralnych, blatów akrylowo-mineralnych, blatów z drewna litego, frontów
meblowych, frontów meblowych laminowanych, frontów
meblowych akrylowych, frontów meblowych drewnianych,
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frontów meblowych lakierowanych, sprzedaż klei, uszczelniaczy, taśm, środków czyszczących, laminatów kompaktowych,
narzędzi do mebli, płyt meblowych, płyt laminowanych,
płyt akrylowych, płyt mineralnych, płyt akustycznych, paneli
akustycznych, stelaży elektrycznych do biurek, sprzedaż systemów drzwi przesuwnych, systemów paneli tarasowych,
systemów szuflad, systemów podnośników do frontów meblowych, zabudowy kabin sanitarnych, żaluzji meblowych,
40 usługi stolarskie, stolarstwo meblowe, stolarstwo meblowe (produkcja na zamówienie), profilowanie mebli, produkcja
mebli na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, cięcie płyt drewnianych, docinanie blatów meblowych, frezowanie, wycinanie i frezowanie za pomocą obrabiarki sterowanej
numerycznie, oklejanie krzywoliniowe formatek meblowych,
oklejanie formatek technologią laserową.
486710
(220) 2018 06 04
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) enelsenior
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe i edukacyjne, prowadzenie kursów, usługi rekreacyjne dla osób starszych, organizowanie bali, 43 ośrodki opieki dziennej, domy opieki dla osób
starszych, pensjonaty, zapewnienie zaplecza mieszkalnego
w ramach opieki społecznej, kawiarnie, usługi restauracyjne,
usługi barów szybkiej obsługi, 44 usługi medyczne, usługi
domów opieki, kliniki, szpitale, przychodnie i laboratoria medyczne, leczenie i opieka medyczna i pielęgniarska, pomoc
medyczna i ratownictwo w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej, badania i konsultacje medyczne, rehabilitacja fizyczna, masaż, usługi w zakresie odchudzania, usługi
dietetyków.
486711
(220) 2018 06 04
TWINS-INSTALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TWINS - INSTALL Sp. z o.o.

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.04.01, 29.01.13
(510), (511) 9 skrzynki rozdzielcze elektryczne, szafy rozdzielcze, tablice rozdzielcze, dotykowe tablice rozdzielcze, skrzynki rozdzielcze zasilania, rozdzielacze energii elektrycznej,
kable pomiarowe, pręty pomiarowe, przyrządy pomiarowe,
urządzenia pomiarowe, pomiarowe przetworniki, elektroniczne czujniki pomiarowe, przyrządy pomiarowe czujnikowe, cyfrowe urządzenia pomiarowe, elektryczne urządzenia
pomiarowe, urządzenia do pomiaru energii elektrycznej,
przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, modemy kablowe, kable telekomunikacyjne, kable światłowodowe, kable
elektroniczne, kable elektryczne, kable do mobilnego połączenia wysokiej jakości (MHL), kable elektryczne do łączenia,
kable elektryczne powlekane gumą, materiały na przewody
instalacji elektrycznych [kable], aparatura, urządzenia i kable
do zastosowania w elektryce, nadajniki telekomunikacyjne,
sieci telekomunikacyjne, sprzęt telekomunikacyjny, światłowodowe urządzenia telekomunikacyjne, 37 modernizacja
instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków,
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instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki budynkowej,
usługi modernizacji i przekształcania maszyn, naprawa lub
konserwacja maszyn i przyrządów pomiarowych, montaż
rozdzielni elektrycznych, 42 usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, badania w dziedzinie inżynierii elektrycznej, usługi
inżynieryjne w dziedzinie energii elektrycznej i produkcji
gazu ziemnego, testowanie urządzeń w dziedzinie inżynierii
elektrycznej, usługi analiz i testów związane z urządzeniami
inżynierii elektrycznej, testowanie urządzeń w dziedzinie
inżynierii elektrycznej do celów certyfikacji, projektowanie
systemów elektrycznych, projektowanie płytek obwodów
elektrycznych, pomiary inżynieryjne, wykonywanie pomiarów, usługi pomiarowe, usługi pomiarów technicznych, projektowanie systemów pomiarowych, wypożyczanie urządzeń pomiarowych, usługi w zakresie pomiarów i testów
technicznych, projektowanie instalacji elektrycznych.
(210) 486714
(220) 2018 06 04
(731) LEBEK JUSTYNA EUROKAN, Sośnicowice
(540) EUROKAN

(531)

27.05.01, 26.04.03, 02.01.15, 02.01.25, 29.01.13, 26.11.02,
26.11.11
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej materiałów do budowy dróg, szalunków metalowych, pasty wyciszającej, zapraw szybkowiążących, czyściwa do nawierzchni
dróg, taśm bitumicznych, urządzeń do podnoszenia włazów
kanałowych, uzbrojenia drogowego, 37 konserwacja dróg,
budowa dróg, uszczelnianie dróg, budowa fundamentów
dróg, układanie nawierzchni drogowych, budowa dróg
na zamówienie, budowa podkładów pod drogi, wynajem
maszyn do robót drogowych, rozbieranie dróg, uszczelnianie i rozbieranie dróg, naprawa i konserwacja sprzętu
do budowy dróg, naprawa i konserwacja maszyn do budowy dróg, konserwacja i naprawa kanałów deszczowych,
regulacja i wymiana włazów kanalizacyjnych, regulacja i wymiana wpustów deszczowych, montaż włazów i wpustów
samopoziomujących.
486726
(220) 2018 06 05
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Lokovitki
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt,
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
(210)
(731)

486727
(220) 2018 06 05
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Minosil
(210)
(731)
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.12, 02.09.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt,
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt.

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.12, 02.09.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt,
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt.

486744
(220) 2018 06 05
MAGNAPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Lubderm

(210) 486751
(220) 2018 06 05
(731) KOSTUSIAK MARIA N.Z.O.Z. TECHNODENT, Łęczyca
(540) wellCAMdent
(510), (511) 10 biodegradowalne implanty do zespalania
kości, implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych
materiałów, protezy dentystyczne, przyrządy i przybory
dentystyczne, aparatura dentystyczna, elektryczna, ochraniacze zębów do celów dentystycznych, sztyfty dentystyczne do sztucznych zębów, wiertła dentystyczne, aparatura
diagnostyczna do celów medycznych, 40 usługi technika
dentystycznego, frezowanie, odlewanie metali, odpuszczanie metali, polerowanie materiałami ściernymi, powlekanie
galwaniczne, powlekanie metalu.

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki
upiększające, żele do twarzy, kosmetyki do pielęgnacji skóry, toniki do twarzy, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki
w formie mleczek, maseczki do skóry, płyny do twarzy, olejki
do ciała, płyny do mycia twarzy, płyny do pielęgnacji skóry,
kremy do pielęgnacji skóry, środki do oczyszczania skóry twarzy, preparaty kosmetyczne do skóry trądzikowej, preparaty
do pielęgnacji skóry, 5 dermatologiczne emulsje do twarzy,
higieniczne środki nawilżające, preparaty medyczne, preparaty dermatologiczne, płyny lecznicze, płyny do użytku dermatologicznego, żele do użytku dermatologicznego, kremy
do użytku dermatologicznego, farmaceutyczne produkty
dermatologiczne.
486746
(220) 2018 06 05
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Lokovita
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt,
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
(210)
(731)

486747
(220) 2018 06 05
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Biotimea
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt,
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
486748
(220) 2018 06 05
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Carbon One

(210)
(731)

(210) 486797
(220) 2018 06 06
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) FERRUM LEK
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania
u ludzi.
(210) 486807
(220) 2018 06 06
(731) BEJSTER BARTŁOMIEJ, Świdnica
(540) FIREWOOL

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 podpałki, podpałki do grilla, brykiety drzewne,
brykiety węglowe, brykiety paliwowe.
(210) 486808
(220) 2018 06 06
(731) BEJSTER BARTŁOMIEJ, Świdnica
(540) WATER KING

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 silniki do łodzi, silniki do pontonów, silniki
do poduszkowców, silniki wysokoprężne do pojazdów wodnych, silnik spalinowe do jednostek pływających, zanurzalne
silniki elektryczne, silniki elektryczne inne niż do pojazdów
lądowych, 12 pontony, łodzie, jednoosobowe jednostki pływające, pojazdy wodne, 28 sprzęt wędkarski.
(210) 486815
(220) 2018 06 06
(731) AKCINĖ BENDROVĖ „PIENO ŽVAIGŽDĖS”, Wilno, LT
(540) Lato PEŁNE SŁOŃCA
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(531) 01.03.13, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne, kwaśna śmietana,
śmietana, śmietana bita, serwatka, podpuszczka, kefir, mleko
ukwaszone (prostokwasza), mleczne napoje fermentowane
(riażenka), jogurt, napoje na bazie jogurtu, sery, masło, mleko w proszku, serek wiejski, twaróg, koktajle mleczne, mleko kondensowane, napoje mleczne, jadalne oleje i tłuszcze,
30 lody jadalne, lody, lody owocowe, napoje z lodów, proszki
do sporządzania lodów, lody typu sandwich, bułki, sorbety
[lody], wyroby cukiernicze, przekąski na bazie zbóż, napoje
czekoladowe z mlekiem, musy deserowe (słodycze), napoje
kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem.
(210) 486817
(220) 2018 06 06
(731) AKCINĖ BENDROVĖ „PIENO ŽVAIGŽDĖS”, Wilno, LT
(540) Lato PEŁNE SŁOŃCA

(531) 01.03.13, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne, kwaśna śmietana,
śmietana, śmietana bita, serwatka, podpuszczka, kefir, mleko
ukwaszone (prostokwasza), mleczne napoje fermentowane
(riażenka), jogurt, napoje na bazie jogurtu, sery, masło, mleko w proszku, serek wiejski, twaróg, koktajle mleczne, mleko kondensowane, napoje mleczne, jadalne oleje i tłuszcze,
30 lody jadalne, lody, lody owocowe, napoje z lodów, proszki
do sporządzania lodów, lody typu sandwich, bułki, sorbety
[lody], wyroby cukiernicze, przekąski na bazie zbóż, napoje
czekoladowe z mlekiem, musy deserowe (słodycze), napoje
kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem.
(210) 486828
(220) 2018 06 06
(731) STAŚKIEWICZ PIOTR MANUFAKTURA STRON, Łódź
(540) ’m Immemory

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie do przetwarzania danych
do prezentacji graficznych, oprogramowanie do przetwarzania danych do przetwarzania tekstu, oprogramowanie
do przetwarzania obrazów, grafiki i tekstu, oprogramowanie
do przetwarzania obrazów cyfrowych, oprogramowanie
komputerowe do wyszukiwarek internetowych, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych,
pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania danymi, pobieralne aplikacje na telefony komputerowe
do zarządzania informacjami, pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania informacjami, programy
komputerowe do celów edukacji, programy komputerowe
umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz
danych on-line, shareware [oprogramowanie komputerowe rozpowszechniane bez opłat na czas próbny], tapety
na komputery i telefony, do pobrania, wygaszacze ekranu,
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aplikacje do pobrania, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony,
aplikacje komputerowe do pobrania, edukacyjne aplikacje
mobilne, edukacyjne aplikacje na tablety, edukacyjne aplikacje komputerowe, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, edukacyjne programy komputerowe dla dzieci,
freeware [oprogramowanie darmowe], komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe wygaszacze ekranu,
do pobrania, oprogramowanie dla nauczycieli, oprogramowanie dla nauki, oprogramowanie dla studentów.
486832
(220) 2018 06 07
PUCHALSKI WIESŁAW ADAM KAMIENIARSTWO
BETONIARSTWO, Łódź
(540) KAMIENIARSTWO NAGROBKI Puchalski
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 6 pomniki metalowe, pomniki metalowe jako
nagrobki, nagrobki metalowe, groby metalowe, 19 pomniki
niemetalowe, grobowce [pomniki] niemetalowe, nagrobki,
ogrodzenia niemetalowe grobów lub nagrobków, groby niemetalowe, kamień.
486834
(220) 2018 06 07
POLSKIE BADANIA CZYTELNICTWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PBC Planner

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
41 nauczanie, kształcenie, działalność kulturalna, 42 badania
oraz usługi - naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie
i ulepszanie sprzętu i oprogramowania komputerowego.
486835
(220) 2018 06 07
POLSKIE BADANIA CZYTELNICTWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PBC
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
41 nauczanie, kształcenie, działalność kulturalna, 42 badania
oraz usługi - naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie
i ulepszanie sprzętu i oprogramowania komputerowego.
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486836
(220) 2018 06 07
POLSKIE BADANIA CZYTELNICTWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PBC POLSKIE BADANIA CZYTELNICTWA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
41 nauczanie, kształcenie, działalność kulturalna, 42 badania
oraz usługi - naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie
i ulepszanie sprzętu i oprogramowania komputerowego.
(210) 486841
(220) 2018 06 07
(731) STOWARZYSZENIE DELTA, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) JURAPARK KRASIEJÓW
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(531) 03.15.99, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 dystrybucja energii, dystrybucja wody, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, transport,
transport autobusowy, usługi kierowców, usługi transportu
na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi w zakresie organizowania wycieczek, wynajem autokarów, wynajem samochodów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie
koni, 41 fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji,
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów (szkolenie), organizowanie konkursów (szkolenie), organizowanie konkursów (edukacja i rozrywka), planowanie przyjęć, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem,
sport (wypożyczanie sprzętu), usługi muzeów, usługi parków
rozrywki, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, wystawianie spektakli na żywo.
(210) 486844
(220) 2018 06 07
(731) STOWARZYSZENIE DELTA, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) JURAPARK SOLEC

(531) 03.15.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 dystrybucja energii, dystrybucja wody, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, transport,
transport autobusowy, usługi kierowców, usługi transportu
na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi w zakresie organizowania wycieczek, wynajem autokarów, wynajem samochodów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie
koni, 41 fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji,
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów (szkolenie), organizowanie konkursów (szkolenie), organizowanie konkursów (edukacja i rozrywka), planowanie przyjęć, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem,
sport (wypożyczanie sprzętu), usługi muzeów, usługi parków
rozrywki, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, wystawianie spektakli na żywo.
(210) 486843
(220) 2018 06 07
(731) STOWARZYSZENIE DELTA, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) JURAPARK BAŁTÓW

(531) 03.15.99, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty fotograficzne, dyski kompaktowe, dyski optyczne, kaski do jazdy konnej, okulary, okulary 3D, okulary do uprawiania sportu, okulary przeciwsłoneczne, osłony
głowy, 16 afisze, plakaty, atlasy, albumy do wklejania, bilety,
bielizna stołowa papierowa, biuletyny informacyjne, bloki
(artykuły papiernicze), broszury, czasopisma (periodyki), opakowania do butelek z kartonu lub papieru, fotografie (wydrukowane), gazety, girlandy papierowe, odbitki graficzne,
kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty (artykuły piśmienne), książki, zakładki do książek, mapy
(geograficzne), naklejki, nalepki (materiały piśmienne), linijki
rysownicze, notatniki (notesy), komiksy, mapy (geograficzne),
obrazy i zdjęcia, artykuły papiernicze, podstawki do długopisów i ołówków, podstawki pod kufle do piwa, publikacje
(drukowane), pudełka kartonowe, pudełka papierowe (z papieru lub kartonu), reprodukcje graficzne, rysunki, stemple
(do pieczętowania), przybory szkolne (artykuły piśmienne),
temperówki (do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne),
torebki do pakowania, (koperty, woreczki) z papieru lub tworzyw sztucznych, torby papierowe, zeszyty (do pisania lub
rysowania), kartki z życzeniami, zakładki do książek, 25 bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, buty narciarskie,
czapki (nakrycie głowy), daszki (nakrycie głowy), fartuchy,
kamizelki, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki z krótkim
rękawem, kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem
i wiatrem, mundury, nakrycia głowy, obuwie, ocieplacze,
odzież, okrycia wierzchnie (odzież), pikowane kurtki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, stroje przeciwdeszczowe, swetry, szaliki, 28 balony, bańki mydlane (zabawki), bąki (zabawki), bąki (zabawki), gry planszowe, karty
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do gry, kule bilardowe, klocki do zabawy (konstrukcyjne),
kule bilardowe, zabawki, zjeżdżalnie (przedmioty do zabaw),
39 dystrybucja energii, dystrybucja wody, rezerwacja miejsc
na podróż, rezerwacja transportu, transport, transport autobusowy, usługi kierowców, usługi transportu na wycieczki
ze zwiedzaniem, usługi w zakresie organizowania wycieczek,
wynajem autokarów, wynajem samochodów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie koni, 41 fotografia,
fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), organizowanie konkursów (szkolenie), organizowanie konkursów
(edukacja i rozrywka), planowanie przyjęć, prowadzenie
wycieczek z przewodnikiem, sport (wypożyczanie sprzętu),
usługi muzeów, usługi parków rozrywki, usługi rozrywkowe,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych, wystawianie spektakli na żywo.
(210) 486845
(220) 2018 06 07
(731) STOWARZYSZENIE DELTA, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) JURAPARK

(531) 03.15.99, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty fotograficzne, dyski kompaktowe,
dyski optyczne, kaski do jazdy konnej, okulary, okulary 3D,
okulary do uprawiania sportu, okulary przeciwsłoneczne,
osłony głowy, 39 dystrybucja energii, dystrybucja wody, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, transport,
transport autobusowy, usługi kierowców, usługi transportu
na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi w zakresie organizowania wycieczek, usługi w zakresie organizowania transportu
dla wycieczek, wynajem autokarów, wynajem samochodów,
wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie koni,
41 fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów (szkolenie), organizowanie konkursów (szkolenie), organizowanie konkursów (edukacja i rozrywka), planowanie przyjęć, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem,
sport (wypożyczanie sprzętu), usługi muzeów, usługi parków
rozrywki, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, wystawianie spektakli na żywo.
(210)
(731)

486859
(220) 2018 06 04
LEWANDOWSKA MONIKA, SKWARA SEBASTIAN,
SKWARA MARIUSZ GRANITY SKWARA GROUP
SPÓŁKA CYWILNA, Słopsk
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(540) Granity Skwara - Kamień Naturalny
(510), (511) 19 granit, pomniki z granitu, kamień, kamienie,
kamień budowlany, łupki kamienne, kamienie brukowe, płytki kamienne, materiały budowlane ze sztucznego kamienia,
kamienie brukowe betonowe.
486863
(220) 2018 06 07
URSTYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) URSTYLE
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, prace biurowe, 38 telekomunikacja, 42 badania oraz usługi – naukowe i techniczne oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze,
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego.
(210)
(731)

486887
(220) 2018 06 08
ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PROCTOULGIN
(510), (511) 5 antybiotyki, antykoncepcyjne (środki -) chemiczne, antyseptyki, bakteriologiczne (preparaty -) do celów
medycznych i weterynaryjnych, balsamiczne [aromatyczne]
preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, białkowe suplementy diety, biologiczne (preparaty - )
do celów medycznych, chemiczno - farmaceutyczne (preparaty - ), cukierki do celów leczniczych, czopki, detergenty
do celów medycznych, diagnostyczne (preparaty - ) do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych,
farmaceutyczne (preparaty - ), gorączka (środki przeciw - ),
hemoroidy (preparaty przeciw - ), hormony do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki
na lekarstwa, kapsułki skrobiowe do celów farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki
do oczu w kroplach, leki do użytku medycznego, leki pomocnicze [wspierające], lotony do celów farmaceutycznych,
migrena (środki przeciw - ), mikroelementy (preparaty z -) dla
ludzi i zwierząt, napoje lecznicze, maści do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, nasenne (środki - ),
nerwy (środki na uspokojenie-), odchudzanie (preparaty medyczne do - ), odczynniki chemiczne do celów medycznych
lub weterynaryjnych, odżywcze suplementy diety, oparzenia (środki do leczenia - ), pastylki do celów farmaceutycznych, plastry do celów medycznych, płyny do płukania ust
do celów leczniczych, pocenie się (środki medyczne przeciw
- ), pocenie się stóp (środki medyczne przeciw - ), pochwa
(płyny do przemywania - ), pomady do celów medycznych,
porost włosów (preparaty medyczne na - ), preparaty do leczenia trądziku, preparaty z mikroorganizmów do celów
medycznych lub weterynaryjnych, przeciwbólowe środki,
przeczyszczające (środki -), przylepne (plastry - ), przylepne
(taśmy - ) do celów medycznych, samoprzylepne (plastry - ),
skóra (preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji - ), słoneczne oparzenia (preparaty farmaceutyczne przeciw - ), syropy
do użytku farmaceutycznego, szczepionki, środki przeciwko
pasożytom przewodu pokarmowego, tabletki do celów farmaceutycznych, testy ciążowe (chemiczne preparaty dla - ),
trawienne (środki - ) do celów farmaceutycznych, uspokajające (leki - ), wazelina do celów leczniczych, witaminowe (preparaty - ), woda utleniona do celów medycznych, wzmacniające (leki - ), zaparcia (lekarstwa przeciw - ), żywność dla
niemowląt.

(210)
(731)
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486890
(220) 2018 06 08
Mitręga Agnieszka Anna LEXPERIENCE. KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO, Gdańsk
(540) LEXPERIENCE
(510), (511) 45 usługi prawnicze, doradztwo prawne, opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz prawnych, usługi w zakresie spraw spornych i spraw procesowych, badań prawnych, porad prawnych i reprezentacji, zarządzanie prawami
autorskimi, doradztwo w dziedzinie własności intelektualnej,
usługi prawników, licencjonowanie oprogramowania komputerowego (usługi prawne), licencjonowanie własności intelektualnej, rejestrowanie nazw domen.
(210)
(731)

(210) 486892
(220) 2018 06 08
(731) ABRATKIEWICZ DANIEL PODOLAND, Wrocław
(540) PODOLAND

(531) 02.09.19, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, kursy szkoleniowe związane
z medycyną, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych
i ich leczenia, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, usługi
edukacji medycznej, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji paznokci,
zabiegi kosmetyczne, konsultacje medyczne, medyczna pielęgnacja stóp, usługi podologa.
486893
(220) 2018 06 08
HOCHLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaźmierz
(540) serdog
(510), (511) 29 produkty nabiałowe, wyroby serowarskie,
sery żółte, biały ser, twarogi, ser topiony, sery do zapiekania, ser miękki, ser twardy, starty ser, ser owczy, ser kozi, ser
z mleka krowiego, ser mieszany, ser pleśniowy, ser wędzony,
sery dojrzewające, substytuty serów, dipy serowe, mieszanki serowe, paluszki serowe, ser z przyprawami, ser z ziołami,
sery świeże niedojrzewające, miękkie dojrzałe sery, przekąski
serowe z dodatkiem wyrobów wędliniarskich i/lub ryb i/lub
warzyw lub owoców także przetworzonych, gotowe dania
na bazie sera z różnymi dodatkami, wyroby wędliniarskie
z serem, wyroby garmażeryjne na bazie produktów nabiałowych, 30 sos serowy, dania na bazie makaronu z serem
i innymi dodatkami, aromaty do serów, krakersy nadziewane
serem, kanapki z serem i różnymi dodatkami także opiekane
i do zapiekania, kanapki nadziewane.
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elektronicznych, serwisowanie sieci elektrycznych, 42 usługi
konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie informatyki,
usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych,
usługi konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, zarządzanie
projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego
przetwarzania danych, tworzenie i projektowanie indeksów
informacji opartych na stronach internetowych dla osób
trzecich, poradnictwo informatyczne, projektowanie systemów informatycznych, usługi doradztwa informatycznego,
usługi konsultacyjne w zakresie informatyki, opracowywanie
sieci komputerowych, usługi konfiguracji sieci komputerowych, integracja systemów i sieci komputerowych, usługi
w zakresie sieci komputerowej, konfiguracja systemów i sieci
komputerowych, wdrażanie programów komputerowych
w sieciach, opracowywanie oprogramowania do bezpiecznych operacji w sieci, programowanie oprogramowania
operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, usługi
informacyjne związane z opracowywaniem sieci komputerowych, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych,
zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie nadzoru nad
sieciami komputerowymi, monitoring systemów sieciowych,
opracowywanie technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci, projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych.
(210) 486898
(220) 2018 06 08
(731) ROWICKI PAWEŁ, Warszawa
(540) Forever Young by 4uCAVALDI

(210)
(731)

(531) 26.04.06, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów zawarte w tej klasie: aktówki, teczki, etui na klucze, torebki, torby zakupowe, kuferki, kuferki na kosmetyki, portfele,
portmonetki, kosmetyczki, wizytowniki, etui na karty kredytowe, plecaki, smycze, skóry surowe, walizy, walizki, toby podróżne, skóry zwierzęce, parasolki, parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże, wyroby rymarskie, 25 odzież, obuwie,
nakrycie głowy, paski do spodni damskie oraz męskie.
(210) 486901
(220) 2018 06 08
(731) ROWICKI PAWEŁ, Warszawa
(540) FY FOREVER YOUNG by Paul Rovicky

486897
(220) 2018 06 08
FIVE DIMENSIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FIVE DIMENSIONS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem informatycznym, 37 serwis urządzeń

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.20, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów zawarte w tej klasie: aktówki, teczki, etui na klucze, torebki, torby zakupowe, kuferki, kuferki na kosmetyki, portfele,
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portmonetki, kosmetyczki, wizytowniki, etui na karty kredytowe, plecaki, smycze, skóry surowe i skóry zwierzęce, walizy,
walizki, torby podróżne, parasolki, parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże, wyroby rymarskie, 25 odzież, obuwie, nakrycie głowy, paski do spodni damskie oraz męskie.
486909
(220) 2018 06 09
WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) 100 rad Z nami sobie poradzisz WYKREŚLANKI
(210)
(731)

(531)

26.04.04, 26.04.07, 26.04.08, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.09, 29.01.15, 27.07.01
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty
kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania,
procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne,
dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe
audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe,
kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem,
kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery
przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału
telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt
kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy,
płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów
za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne
w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe,
software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane,
stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu
operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej,
karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych,
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karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia
do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe,
zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające
dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów
telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły
papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki,
czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie
papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety,
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką
umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki
z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy
geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki
i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje
do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski
do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie
MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe,
pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane,
hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty
z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty
magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery,
komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne,
lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory - programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audioi wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe
nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci
modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane,
taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy
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wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające
w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory
elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów
kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego
i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę
lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków
magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety,
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką
umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki
z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy
geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki,
przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane
z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowoimportowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej,
usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz
osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku,
badania czytelnictwa, badania czytelnictwa prasy i magazynów ukazujących się w wersji papierowej i elektronicznej,
badania czytelnictwa w oparciu o alternatywny model planowania magazynów i monitoringu sposobów konsumpcji
magazynów, głównie w zakresie korzystania z tych magazynów i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), oferowanie części powierzchni reklamowej w magazynach w oparciu o alternatywny model badania czytelnictwa, konstrukcja
i analiza wskaźników czytelniczych, ocena efektywności formatów reklamowych, usługi w zakresie dokonywania pomiarów zasięgu prasy, opracowywanie standardów w zakresie
zasięgu magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych w powiązaniu ze sprzedażą magazynów, przegląd
zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników, dokonywanie i wprowadzanie na rynek wiarygodnego pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozliczanie kampanii prasowych, opracowywanie rankingów
dzienników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów
czytelniczych, usługi w zakresie planowania kampanii reklamowych w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju
pism i magazynów, opracowywanie i wdrażanie zmian
w metodologii prowadzonych badań, badania preferencji
konsumenckich, opracowywanie schematów badawczych
pod kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji: ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczności, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specja-
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listyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji
o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy,
pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów,
broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia
prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi
modeli/modelek do celów reklamowych i promowania
sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw
sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej
Internet, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie
komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji,
usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego
i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk
telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/ audycji
z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie
realizowania połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy
terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji,
usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie
przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi
w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do świato-
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wej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji,
przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie
transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń
telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu
telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku
i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe,
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych
oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu
telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp
do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej,
w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie
ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji,
usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych
w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych
widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji
z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie
książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line
książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo,
montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie
filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie
spektakli, jako usługi impresariatów, produkcja programów
rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie
materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi
w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji
edukacyjnych w szczególności w kierunku: ograniczania stosowania i eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska, obniżania zużycia czynników energetycznych, racjonalizowania zużywania surowców, obniżania ilości wytwarzanych odpadów, popierania programów recyklingowych,
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podnoszenia ogólnej wiedzy w tym zakresie, a także organizowanie akcji społecznych prowadzonych w formie imprez
sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, organizowanie akcji społecznych i prospołecznych obejmujących
w szczególności: akcje informacyjne w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdrowotne w kierunku rzucenia palenia, akcje w ramach programu profilaktyki i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych, akcje społeczne w zakresie zbierania materiałów potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla seniorów, zwłaszcza podopiecznych
domów pomocy społecznej, akcje społeczne i prospołeczne
obejmujące zbiórkę darów dla potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc
potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki żywności, oraz akcje społeczne i prospołeczne obejmujące prelekcje edukacyjne na temat uzależnień od narkotyków i środków odurzających, zagrożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów
do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej.
486910
(220) 2018 06 09
WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) 100 rad Z nami sobie poradzisz KRZYŻÓWKI
RODZINNE

(210)
(731)

(531)

26.04.04, 26.04.07, 26.04.08, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.09, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty
kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania,
procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne,
dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe
audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe,
kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem,
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kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery
przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału
telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt
kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy,
płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów
za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne
w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe,
software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane,
stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu
operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej,
karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych,
karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii
komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami
w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia
nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku,
tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety
wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy
do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder
i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane
programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików
w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze,
prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki
z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi
i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie,
makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy,
materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki,
przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane
z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory
do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji,
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urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji
dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty
CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne,
karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, komputery
przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału
telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy
optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory
- hardware komputerowy, monitory - programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo,
odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane,
programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów
ładowalnych, skanery komputerowe, software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące programy
komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie
telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne
kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru
działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki
do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane
w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4,
z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach
DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele,
albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma,
periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi
i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie,
makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy,
materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo- importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprze-
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daży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, badania
czytelnictwa prasy i magazynów ukazujących się w wersji
papierowej i elektronicznej, badania czytelnictwa w oparciu
o alternatywny model planowania magazynów i monitoringu sposobów konsumpcji magazynów, głównie w zakresie
korzystania z tych magazynów i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery,
billboardy), oferowanie części powierzchni reklamowej
w magazynach w oparciu o alternatywny model badania
czytelnictwa, konstrukcja i analiza wskaźników czytelniczych, ocena efektywności formatów reklamowych, usługi
w zakresie dokonywania pomiarów zasięgu prasy, opracowywanie standardów w zakresie zasięgu magazynów, usługi
urealniania wskaźników zasięgowych w powiązaniu ze sprzedażą magazynów, przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników, dokonywanie i wprowadzanie na rynek wiarygodnego pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozliczanie kampanii prasowych,
opracowywanie rankingów dzienników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów czytelniczych, usługi w zakresie planowania kampanii reklamowych w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju pism i magazynów, opracowywanie i wdrażanie zmian w metodologii prowadzonych badań,
badania preferencji konsumenckich, opracowywanie schematów badawczych pod kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji: ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz
różnych periodyczności, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej,
profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi
w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej,
usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej,
zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji,
transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych,
bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów
sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia
ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi
reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przy-
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gotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci
globalnej Internet, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji
prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną
i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji,
usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego
i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk
telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/ audycji
z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie
realizowania połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy
terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji,
usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie
przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi
w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji,
przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie
transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń
telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu
telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku
i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe,
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych
oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu
telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp
do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej,
w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie
ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji,
usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych
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w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych
widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach
kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania
wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż programów radiowych
i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo,
obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów
i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli,
jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi
w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie
wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych
związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych w szczególności w kierunku: ograniczania stosowania i eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska, obniżania zużycia czynników energetycznych, racjonalizowania zużywania surowców, obniżania ilości wytwarzanych odpadów, popierania programów recyklingowych, podnoszenia ogólnej wiedzy
w tym zakresie, a także organizowanie akcji społecznych
prowadzonych w formie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, organizowanie akcji społecznych i prospołecznych obejmujących w szczególności: akcje informacyjne w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdrowotne w kierunku
rzucenia palenia, akcje w ramach programu profilaktyki
i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych, akcje społeczne w zakresie zbierania materiałów potrzebnych
do zajęć terapeutycznych dla seniorów, zwłaszcza podopiecznych domów pomocy społecznej, akcje społeczne
i prospołeczne obejmujące zbiórkę darów dla potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji
niosących pomoc potrzebującym, w tym świąteczne
zbiórki żywności, oraz akcje społeczne i prospołeczne
obejmujące prelekcje edukacyjne na temat uzależnień
od narkotyków i środków odurzających, zagrożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym,
42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy
systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych,
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje
oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci
elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania
świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska
naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej,
sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym
także za pośrednictwem witryny internetowej.

Nr ZT29/2018

486911
(220) 2018 06 09
WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) 100 rad Z nami sobie poradzisz SZYFRO
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.08,
26.04.17, 26.04.18, 27.05.05, 27.05.09
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty
kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania,
procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne,
dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe,
pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone,
filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne,
komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety
optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy
komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe,
monitory - hardware komputerowy, monitory - programy
komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audioi wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane,
programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla
komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy
komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające
w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
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urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe,
zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające
dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów
telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły
papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki,
czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie
papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety,
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką
umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki
z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy
geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki
i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje
do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski
do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie
MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe,
pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane,
hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty
z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty
magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery,
komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne,
lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory - programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audioi wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe
nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci
modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane,
taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy
wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające
w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory
elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów
kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego
i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywa-
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nia i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę
lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków
magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety,
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką
umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki
z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy
geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki,
przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane
z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowoimportowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej,
usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz
osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku,
badania czytelnictwa, badania czytelnictwa prasy i magazynów ukazujących się w wersji papierowej i elektronicznej,
badania czytelnictwa w oparciu o alternatywny model planowania magazynów i monitoringu sposobów konsumpcji
magazynów, głównie w zakresie korzystania z tych magazynów i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), oferowanie części powierzchni reklamowej w magazynach w oparciu o alternatywny model badania czytelnictwa, konstrukcja
i analiza wskaźników czytelniczych, ocena efektywności formatów reklamowych, usługi w zakresie dokonywania pomiarów zasięgu prasy, opracowywanie standardów w zakresie
zasięgu magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych w powiązaniu ze sprzedażą magazynów, przegląd
zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników, dokonywanie i wprowadzanie na rynek wiarygodnego pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozliczanie kampanii prasowych, opracowywanie rankingów
dzienników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów
czytelniczych, usługi w zakresie planowania kampanii reklamowych w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju
pism i magazynów, opracowywanie i wdrażanie zmian
w metodologii prowadzonych badań, badania preferencji
konsumenckich, opracowywanie schematów badawczych
pod kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji: ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczności, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
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lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji
o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy,
pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów,
broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia
prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi
modeli/modelek do celów reklamowych i promowania
sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw
sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej
Internet, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie
komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji,
usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego
i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk
telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/ audycji
z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie
realizowania połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy
terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji,
usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie
przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi
w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji,
przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie
transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń
telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyła-
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nia informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu
telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku
i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe,
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych
oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu
telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp
do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej,
w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie
ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji,
usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych
w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych
widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji
z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie
książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line
książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo,
montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie
filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie
spektakli, jako usługi impresariatów, produkcja programów
rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie
materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi
w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji
edukacyjnych w szczególności w kierunku: ograniczania stosowania i eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska, obniżania zużycia czynników energetycznych, racjonalizowania zużywania surowców, obniżania ilości wytwarzanych odpadów, popierania programów recyklingowych,
podnoszenia ogólnej wiedzy w tym zakresie, a także organizowanie akcji społecznych prowadzonych w formie imprez
sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, organizowanie akcji społecznych i prospołecznych obejmujących
w szczególności: akcje informacyjne w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdrowotne w kierunku rzucenia palenia, akcje w ramach programu profilakty-
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ki i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych, akcje społeczne w zakresie zbierania materiałów potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla seniorów, zwłaszcza podopiecznych
domów pomocy społecznej, akcje społeczne i prospołeczne
obejmujące zbiórkę darów dla potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc
potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki żywności, oraz akcje społeczne i prospołeczne obejmujące prelekcje edukacyjne na temat uzależnień od narkotyków i środków odurzających, zagrożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów
do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej.
486912
(220) 2018 06 09
WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) 100 rad Z nami sobie poradzisz PANORAMY

(210)
(731)

(531)

26.04.04, 26.04.07, 26.04.08, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.09, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty
kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania,
procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne,
dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe,
pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone,
filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem,
kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery
przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału
telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do tele-
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fonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt
kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy,
płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów
za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne
w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe,
software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane,
stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM,
translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne,
urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery,
zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę
interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy,
nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci
taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych,
dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD
i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy,
almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety,
fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze
z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi,
komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie
związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane,
materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski
obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery
filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfi-
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kujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy
dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt
kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy,
płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów
za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne
w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe,
software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane,
sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego
nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne
działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM,
translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania,
przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo
z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru
telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych,
nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach,
odtwarzaczach DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty,
akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty,
broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami
do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy,
książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane
z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami,
książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy,
mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje
drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane
z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowoimportowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób
trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, badania czytelnictwa prasy i magazynów
ukazujących się w wersji papierowej i elektronicznej, badania
czytelnictwa w oparciu o alternatywny model planowania
magazynów i monitoringu sposobów konsumpcji magazynów, głównie w zakresie korzystania z tych magazynów
i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni
na cele reklamowe (bannery, billboardy), oferowanie części
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powierzchni reklamowej w magazynach w oparciu o alternatywny model badania czytelnictwa, konstrukcja i analiza
wskaźników czytelniczych, ocena efektywności formatów
reklamowych, usługi w zakresie dokonywania pomiarów zasięgu prasy, opracowywanie standardów w zakresie zasięgu
magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych
w powiązaniu ze sprzedażą magazynów, przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników,
dokonywanie i wprowadzanie na rynek wiarygodnego pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozliczanie kampanii prasowych, opracowywanie rankingów dzienników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów czytelniczych, usługi w zakresie planowania kampanii reklamowych w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju pism
i magazynów, opracowywanie i wdrażanie zmian w metodologii prowadzonych badań, badania preferencji konsumenckich, opracowywanie schematów badawczych pod kątem
czytelnictwa różnych rodzajów publikacji: ogólnopolskich,
regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczności, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie
działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania
ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja
o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc
w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych
w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów
reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie
tekstów sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów
reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
usługi reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci
komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie
opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji,

Nr ZT29/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej,
w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału
radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych,
widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów,
usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa,
usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon
lub inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej,
usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla
telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera,
usługi w zakresie realizowania transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów
telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa
systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych
i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych
za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi
udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz
portali internetowych, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie
transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych,
41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody,
naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów
zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych,
produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa
konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie
szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem
interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie książek,
gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek
i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego,
usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych
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i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów
na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych
z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli,
jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów,
telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie
wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania
zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych
z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych w szczególności w kierunku: ograniczania stosowania i eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska,
obniżania zużycia czynników energetycznych, racjonalizowania zużywania surowców, obniżania ilości wytwarzanych
odpadów, popierania programów recyklingowych, podnoszenia ogólnej wiedzy w tym zakresie, a także organizowanie
akcji społecznych prowadzonych w formie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, organizowanie akcji społecznych i prospołecznych obejmujących
w szczególności: akcje informacyjne w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdrowotne w kierunku rzucenia palenia, akcje w ramach programu profilaktyki i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych, akcje społeczne w zakresie zbierania materiałów potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla seniorów, zwłaszcza podopiecznych
domów pomocy społecznej, akcje społeczne i prospołeczne obejmujące zbiórkę darów dla potrzebujących ludzi
i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki żywności,
oraz akcje społeczne i prospołeczne obejmujące prelekcje
edukacyjne na temat uzależnień od narkotyków i środków
odurzających, zagrożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości
o charakterze seksualnym, 42 administrowanie stronami
komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego,
programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików,
usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa
przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych,
przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska
naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej,
sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym
także za pośrednictwem witryny internetowej.
(210) 486914
(220) 2018 06 10
(731) BODZIAK ROMAN HORYZONT, Biała Podlaska
(540) HORYZONT ubezpieczenia - inwestycje
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(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia na życie i zdrowie, ubezpieczenia domu, ubezpieczenia wypadkowe, ubezpieczenia
samochodowe, ubezpieczenia towarów, ubezpieczenia
podróżne, ubezpieczenia lotnicze, ubezpieczenia dotyczące własności, ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenia kredytu, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, doradztwo w sprawie ubezpieczenia, finansowe usługi dotyczące
ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, usługi w zakresie
organizowania ubezpieczenia, usługi planowania związane
z ubezpieczeniami na życie, usługi doradztwa i pośrednictwa
związane z ubezpieczeniami turystycznymi, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów,
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, pośrednictwo inwestycyjne, zarządzanie inwestycjami,
informacje inwestycyjne, usługi inwestycyjne.
486923
(220) 2018 06 11
DZIESIĄTKA FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) 10 DZIESIĄTKA FINANSE

(210)
(731)

(531) 01.15.19, 26.07.17, 27.05.01, 27.01.01, 25.07.08, 29.01.04
(510), (511) 36 agencje kredytowe, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, emisja kart kredytowych, inwestycje
finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pożyczanie
pod zastaw, pożyczki finansowanie, pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart
kredytowych, transakcje finansowe, transfer elektroniczny
środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, usługi finansowania.
486925
(220) 2018 06 11
DZIESIĄTKA FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) DZIESIĄTKA FINANSE
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(540) systemy osłonowe HANAROL

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 07.03.20, 29.01.14
(510), (511) 6 rolety zewnętrzne metalowe, markizy metalowe, metalowe żaluzje przeciwsłoneczne do budynków,
metalowe żaluzje zwijane, metalowe żaluzje weneckie zewnętrzne, moskitiery metalowe, metalowe żaluzje pionowe
zewnętrzne, żaluzje listwowe poziome zewnętrzne z metalu,
20 ekrany zaciemniające okna, jako osłony wewnętrzne, rolety wewnętrzne, rolety okienne, przesłony przeciwsłoneczne
wewnętrzne, niemetalowe i nietekstylne, żaluzje do wnętrz
oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, żaluzje pionowe wewnętrzne, poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami,
poziome żaluzje weneckie [wewnętrzne] do okien, żaluzje
listewkowe poziome [wewnętrzne] na drzwi, 22 tkanina
w formie osłony-zadaszenia, zewnętrzne osłony przed słońcem wykonane z materiałów tekstylnych, markizy plastikowe, markizy z materiałów tekstylnych, markizy z tworzyw
sztucznych, 24 osłony na okna, plisowane żaluzje przeciwsłoneczne, moskitiery.
486947
(220) 2018 06 11
CBMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Jastrzębia Góra
(540) dom whisky
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje kredytowe, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, emisja kart kredytowych, inwestycje
finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pożyczanie
pod zastaw, pożyczki finansowanie, pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart
kredytowych, transakcje finansowe, transfer elektroniczny
środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, usługi finansowania.
(210)
(731)

486930
(220) 2018 06 11
POTAS ARTUR, Dęblin

(531)

27.05.05, 27.05.11, 29.01.12, 24.09.02, 24.09.05, 24.01.09,
24.01.10, 24.01.20, 03.07.01, 05.07.05, 09.01.10, 05.13.11
(510), (511) 35 reklama, prezentacja usług, wydawanie i dystrybucja materiałów reklamowych, zwłaszcza dotyczących,
wyżywienia, noclegów, rozrywki, produktów alkoholowych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa o towarach, sprzedaż hurtowa
i detaliczna, w tym sprzedaż przez Internet, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, 41 rozrywka, usługi klubowe,
usługi klubów nocnych, degustacje napojów alkoholowych,
organizowanie konkursów, seminariów oraz warsztatów, nauczanie i szkolenia, imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe, dyskoteki, imprezy taneczne, informacja o rozrywce,
koncerty muzyczne, organizacja quizów, gier i zawodów,
organizacja przyjęć, organizowanie wydarzeń kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych, 43 bary, puby, serwowanie
napojów alkoholowych, serwowanie jedzenia i napojów,
usługi barów kawowych, usługi barowe, usługi cateringu,
usługi kawiarni, usługi koktajlbarów, usługi restauracyjne,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem.
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(210) 486962
(220) 2018 06 11
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) POLOVOX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety
dla ludzi.
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(540) KMICIC PIWO JASNE PEŁNE RECEPTURA BROWARÓW
REGIONALNYCH

(210) 486965
(220) 2018 06 11
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) INNO-BIMEXINUM
(510), (511) 3 kosmetyki, szampony do włosów, odżywki
do włosów, 5 lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, szampony lecznicze, lecznicze
płyny do włosów.
486966
(220) 2018 06 11
A2 CUSTOMER CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) ecars
(210)
(731)

(531)

24.09.01, 24.09.13, 23.01.01, 05.11.15, 27.05.05, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.19, 29.01.13, 15.09.10
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane,
oprogramowanie „aplikacje mobilne”.
486968
(220) 2018 06 11
URLIK BARTŁOMIEJ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
URLIK, Stary Sącz
(540) Love stim

(210) 486974
(220) 2018 06 11
(731) TROJAK MARIA, Andrychów
(540) TROJAK Odszkodowania

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.08, 24.17.15
(510), (511) 5 żele do stymulacji seksualnej, preparaty
do ułatwiania stosunków seksualnych, preparaty do powstrzymywania popędu seksualnego, kapsułki ziołowe
poprawiające sprawność seksualną u mężczyzn, środki ułatwiające zbliżenie seksualne, preparaty zmniejszające popęd
seksualny, lubrykanty do celów medycznych, lubrykanty
na bazie silikonu do użytku osobistego, lubrykanty na bazie
wody do użytku osobistego, odżywcze suplementy diety,
mineralne suplementy diety, mineralne suplementy diety
dla ludzi, 10 akcesoria wspomagające współżycie seksualne,
gumowe lalki, środki pomocnicze do stymulacji seksualnej
dla dorosłych, sztuczne penisy, jako akcesoria erotyczne dla
dorosłych, sztuczne pochwy, jako akcesoria erotyczne dla
dorosłych, elektryczne przyrządy do masażu, korki analne,
kulki dopochwowe będące akcesoriami erotycznymi dla dorosłych, przyrządy do powiększania penisa stanowiące akcesoria erotyczne dla dorosłych, sztuczne penisy, jako akcesoria
erotyczne dla dorosłych, wibratory jako akcesoria erotyczne
dla dorosłych, zabawki erotyczne.
(210)
(731)

486970
(220) 2018 06 11
ŁACISZ TADEUSZ P.H.U. ŁACISZ, Radomsko

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
26.11.01, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pieniężne
i bankowe, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi w zakresie wyceny
finansowej, usługi w zakresie wycen, wycena używanych
samochodów, wycena roszczeń z ubezpieczenia, wycena
i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, szacowanie kosztów
naprawy, wycena i oszacowanie wartości majątku, wycena
majątku, wycena urządzeń mechanicznych, udzielanie informacji związanych z wyceną samochodów używanych,
wycena roszczeń ubezpieczeniowych, 45 usługi prawne, dochodzenie odszkodowań.
(210) 486977
(220) 2018 06 11
(731) MATYJEK PIOTR AMSTI, Gdańsk
(540) Amsti

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.06,
26.11.12, 26.02.01, 26.02.19
(510), (511) 37 sprzątanie szpitali, sprzątanie nieruchomości,
sprzątanie domów, sprzątanie poddaszy, sprzątanie hoteli,
sprzątanie fabryk, sprzątanie szkół, sprzątanie sklepów, sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie pomieszczeń
biurowych, sprzątanie domów mieszkalnych, sprzątanie to-
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alet publicznych, sprzątanie placów budowy, sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie
budynków użyteczności publicznej, sprzątanie pomieszczeń
na ładunki, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych,
zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie samolotów, sprzątanie
biur na podstawie umowy, sprzątanie dróg dojazdowych
na budowy, sprzątanie klubów na podstawie umowy, sprzątanie centrów rekreacyjnych na podstawie umowy, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych.
486981
(220) 2018 06 11
WYTWÓRNIA PASZ I KONCENTRATÓW FARMER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Biskupice Ołoboczne
(540) Farmer WYTWÓRNIA PASZ I KONCENTRATÓW
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17,
26.04.03, 26.04.06, 26.04.09, 26.04.18, 24.17.20, 26.03.23
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, suplementy
witaminowe dla zwierząt, mieszanki mineralno-witaminowe
dla zwierząt, 31 pasze zbożowe dla zwierząt, pasze dla koni,
pasze dla drobiu, pasze dla ślimaków, pasze dla królików, pasze dla kóz, pasze dla owiec, pasze dla bydła, pasze zwierzęce zawierające siano, karmy i pasze dla zwierząt, spożywcze
pasze wzmacniające dla zwierząt, pasze zwierzęce otrzymywane z substancji warzywnych, pasze mięsne w puszce dla
młodych zwierząt, zboże surowe, zboże nieprzetworzone,
koncentraty paszowe dla trzody, koncentraty paszowe, koncentraty dla bydła, koncentraty dla drobiu, pasze zwierzęce
zawierające siano, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna pasz
zbożowych dla zwierząt, pasz dla koni, drobiu, ślimaków, bydła, królików, koncentratów paszowych, suplementów diety
dla zwierząt, mieszanek mineralno-witaminowych dla zwierząt, zbóż.
(210) 486982
(220) 2018 06 11
(731) BACHOWSKA-PĘCZAK ANITA SROKAO.PL, Sosnowiec
(540) SROKA O
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe,
nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, aerozole czyszczące, aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole do odświeżania i oczyszczania
skóry, aerozole odtłuszczające, aerozole pielęgnujące dla
zwierząt, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, ambra, amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, amoniak do czyszczenia, antyperspiranty do użytku osobistego,
antyperspiranty [przybory toaletowe], antyperspiranty w aerozolach, antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy
wosk do podłóg, aplikatory pasty do butów zawierające pastę, aromaty, aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty
do napojów [olejki eteryczne], aromaty do perfum, aromaty
do użytku domowego, aromaty do żywności [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych,
aromaty do żywności w postaci olejków esencyjnych, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], aromaty spożywcze sporządzone z olejków eterycznych, aromaty
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w aerozolu przeznaczone do pomieszczeń, aromatyczne
olejki do kąpieli, aromatyczne olejki eteryczne, aromatyczne
potpourri, artykuły do wybielania, atomizery wody mineralnej do celów kosmetycznych, balsam do brody, balsam
do cery z wypryskami, balsam do ciała, balsam do włosów,
balsam odżywczy, balsam po goleniu, balsamy dla niemowląt, balsamy do brody, balsamy do celów kosmetycznych,
balsamy do ciała, balsamy do golenia, balsamy do opalania,
balsamy do opalania [kosmetyki], balsamy do rąk, balsamy
do rąk nielecznicze, balsamy do redukcji cellulitu, balsamy
do stóp (nielecznicze -), balsamy do ust, balsamy do włosów,
balsamy do wygładzania i prostowania włosów, balsamy,
inne niż do celów medycznych, balsamy oczyszczające, balsamy po opalaniu, balsamy samoopalające [kosmetyki],
barwniki do brody, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, barwniki [środki chemiczne do ożywiania
kolorów] do użytku domowego [pranie], bawełna do celów
kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne, baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], bazy do perfum kwiatowych, bazy do ust neutralizujące odcień ust, bazy pod makijaż w postaci past, benzyna do wywabiania plam, biały puder kosmetyczny do twarzy, bibułki z pudrem do twarzy,
bloczki papieru ściernego do ostrzenia ołówków do rysowania, błyszczyk do ust, błyszczyki do ust, błyszczyki do ust [kosmetyki], brokat do ciała, brokat do paznokci, brokat do twarzy, brokat do twarzy i ciała, brokat kosmetyczny, brokat
w formie sprayu do użytku jako kosmetyk, brwi (ołówki do -),
brylantyna, brylantyna w sztyfcie, bursztyn [wyroby perfumeryjne], buty (pasty do -), chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki antystatyczne stosowane w suszarkach do prania, chusteczki
do twarzy nasączane kosmetykami, chusteczki jednorazowe
nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączone
olejkami eterycznymi, do użytku kosmetycznego, chusteczki
nasączone preparatem do oczyszczania skóry, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, chusteczki nasączone
preparatami do usuwania makijażu, chusteczki nawilżane
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki perfumowane, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, chusteczki
zawierające preparaty czyszczące, ciastka (aromaty do -)
[olejki eteryczne], cienie do powiek, cytronowe olejki eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne, czarne pasty do obuwia
[preparaty do polerowania obuwia], czyszczące rozpuszczalniki o właściwościach emulgujących, czyszczenie na sucho
(preparaty do -), dentystyczne płyny do płukania ust pozbawione substancji medycznych, deozodoranty dla zwierząt,
detergenty, detergenty do muszli klozetowych, detergenty
do samochodów, detergenty do użytku domowego, detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty
do zmywania naczyń, detergenty do zmywania naczyń
w zmywarkach, detergenty do zmywarek do naczyń, detergenty do zmywarek w postaci żelu, detergenty, inne niż
do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, detergenty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych,
detergenty piorące do użytku profesjonalnego, detergenty
piorące do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty
przygotowane z ropy naftowej, detergenty w piance, detergenty w stanie stałym o przedłużonym uwalnianiu do udrażniania rur kanalizacyjnych, dezodoranty, dezodoranty dla ludzi, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], dezodoranty do pielęgnacji ciała, dezodoranty do stóp, dezodoranty
do stóp [aerozole], dezodoranty do użytku osobistego, w po-
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staci sztyftów, dezodoranty do użytku osobistego, dezodoranty do użytku osobistego [wyroby perfumeryjne], dezodoranty i antyperspiranty, dezodoranty przeciwpotne, dezodoranty w kulce [przybory toaletowe], dezodoranty w sprayu
dla kobiet, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, dodatki do prania, dodatki do prania do zmiękczania wody, drewno zapachowe, dwustronne tasiemki do podklejania powiek,
dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe
[perfumy], ekstrakty perfum, ekstrakty z kwiatów, ekstrakty
ziołowe do celów kosmetycznych, elastyczne materiały
ścierne, emalia do paznokci, emalie do paznokci, emulgowane olejki eteryczne, emulsja opóźniająca starzenie, emulsje
[balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, emulsje chroniące
przed promieniowaniem słonecznym, emulsje do ciała,
emulsje do depilacji, emulsje do mycia ciała nie zawierające
mydła, emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje do wzmacniania paznokci, emulsje na dzień, emulsje
po goleniu, emulsje wygładzające do skóry, emulsje z filtrem
przeciwsłonecznym [do użytku kosmetycznego], enzymatyczne środki piorące, esencja badianowa, esencja mięty
[olejek eteryczny], esencje do pielęgnacji skóry, esencje eteryczne, esencje i olejki eteryczne, etui na szminkę, eyelinery,
eyelinery [kosmetyki], eyelinery w ołówku, farba do rzęs,
farbki do prania, farby do brody, farby do ciała (kosmetyczne), farby do malowania twarzy, farby do włosów, farby (preparaty do usuwania -), fluid do makijażu, folie ścierne, gąbki
nasączone mydłem, gąbki nasączone środkami toaletowymi,
gąbki ścierne do szlifowania, gaziki do celów kosmetycznych, geraniol, geraniol do perfumowania, geraniol do użytku kosmetycznego, gotowy wosk do polerowania, granulki
ścierne, heliotropina, henna [barwnik kosmetyczny], henna
do celów kosmetycznych, henna w proszku, impregnowane
chusteczki papierowe do czyszczenia naczyń, jadalna pasta
do zębów, japoński olejek do utrwalania fryzury (bintsuke-abura), javelle (woda -), javelle [woda -], jednorazowe ściereczki nasączane wodą kolońską, jonony [wyroby perfumeryjne], kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kadzidła w aerozolu, kadzidła w formie stożków, kadzidła zapachowe
oczyszczające [kunko], kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, kalkomanie do ozdabiania paznokci, kamień
ałun [środek ściągający], kamień polerski, kamienie do wygładzania stóp, kamyki po goleniu, klej do charakteryzacji
do użytku kosmetycznego, klej do peruk, klej do utwardzania paznokci, kleje do celów kosmetycznych, kleje do mocowania sztucznych paznokci, kleje do mocowania sztucznych
rzęs, kleje do mocowania sztucznych brwi, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kleje do przymocowywania
sztucznych paznokci, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, knoty
wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza, kolagen
hydrolizowany do użytku kosmetycznego, kolońska (woda -),
kolorowe kosmetyki dla dzieci, kolorowe kosmetyki do oczu,
kompaktowe kosmetyki do makijażu, kompresy na oczy
do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kora mydłoki (kwilai) do prania, korektor do twarzy, korektory do plam i wyprysków, korektory do wgłębień
i zmarszczek, korektory [kosmetyki], korektory pod oczy, korund granulowany, korund [materiał ścierny], kosmetyczne
emulsje do opalania, kosmetyczne kredki do oczu, kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyczne pudry
do twarzy, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyczne
żele pod oczy, kosmetyki, kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do makijażu do kompaktów, kosmetyki do makijażu
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skóry, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do samoopalania, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki do ust, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki
do włosów, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki i preparaty
kosmetyczne, kosmetyki kolorowe, kosmetyki koloryzujące
do skóry, kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki
upiększające, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w gotowych zestawach,
kosmetyki w postaci cieni do powiek, kosmetyki w postaci
kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w postaci
różu, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki zawierające
kwas hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, kostki
mydła do czyszczenia do użytku domowego, kostki mydła
do mycia ciała, kreda czyszcząca, kreda do makijażu, kreda
do użytku kosmetycznego, kreda malarska, kredka do oczu,
kredka do powiek, kredki do makijażu, kredki do makijażu
oczu, kredki do oczu, kredki do oczu w płynie, kredki do powiek, kredki do ust, krem bazowy, krem chłodzący [cold cream], inny niż do celów medycznych, krem do butów, krem
do jasnej karnacji, krem do opalania, krem do opalania dla
niemowląt, krem do rąk, krem do skórek wokół paznokci,
krem do twarzy, krem do włosów, krem na odparzenia pieluszkowe [nieleczniczy], krem pod oczy, krem przeciwzmarszczkowy, krem z retinolem do celów kosmetycznych,
kremowe mydło do ciała, kremy BB, kremy chłodzące
do użytku kosmetycznego, kremy chroniące przed słońcem
[kosmetyki], kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do aromaterapii, kremy do ciała, kremy do ciała [kosmetyki], kremy do demakijażu, kremy do depilacji, kremy do golenia, kremy do jasnej
karnacji [do użytku kosmetycznego], kremy do masażu,
nie do celów leczniczych, kremy do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze], kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, kremy
do opalania, kremy do opalania skóry, kremy do paznokci,
kremy do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego,
kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do pielęgnacji
skóry na bazie końskiego oleju, kremy do pielęgnacji włosów,
kremy do polerowania, kremy do rąk, kremy do redukcji cellulitu, kremy do rozjaśniania skóry, kremy do skóry, kremy
do skóry [nielecznicze], kremy do twarzy, kremy do twarzy
do użytku kosmetycznego, kremy do twarzy i ciała, kremy
do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki],
kremy do usuwania owłosienia, kremy do utrwalania fryzury,
kremy do włosów, kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy
i balsamy do opalania, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy
kojące do użytku kosmetycznego, kremy konserwujące
do skóry, kremy korygujące, kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne do rąk, kremy kosmetyczne do skóry suchej, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy
kosmetyczne odżywcze, kremy na dzień, kremy na noc, kremy na noc [kosmetyki], kremy nawilżające, kremy nawilżające
do użytku kosmetycznego, kremy nawilżające po goleniu,
kremy nielecznicze, kremy ochronne, kremy ochronne
do włosów, kremy oczyszczające, kremy odżywcze, kremy
odżywcze nielecznicze, kremy perfumowane, kremy pielęgnacyjne do włosów, kremy po goleniu, kremy po opalaniu
[do użytku kosmetycznego], kremy pod prysznic, kremy
przeciw piegom, kremy przeciw starzeniu się skóry, kremy
przeciwzmarszczkowe, kremy przed goleniem, kremy redukujące plamy starcze, kremy samoopalające, kremy samoopalające [kosmetyki], kremy tonizujące [kosmetyki], kremy
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ujędrniające skórę, kremy wybielające do skóry, kremy wybielające do zębów, kremy z filtrem przeciwsłonecznym, kremy złuszczające, krochmal do czyszczenia, krochmal
do nadawania połysku praniu, krochmal do prania, krochmal
do ścierania, kryształki do kąpieli, kryształki do kąpieli (nielecznicze -), kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami i barwnikami, kulki do prania z detergentem, lakier do celów kosmetycznych, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, lakier do włosów, lakiery do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery do układania włosów, lakiery do włosów, lakiery nawierzchniowe do paznokci, lakiery (środki
do usuwania -), lawendowy (olej -), ług sodowy, łupki polerskie, makijaż do podwajania powiek, makijaż (preparaty do -),
makijaż (puder do -), makijaż teatralny, makijaż wielofunkcyjny, maści do celów kosmetycznych, maści [nielecznicze], maseczki do ciała, maseczki do ciała w kremie, maseczki do rąk
do pielęgnacji skóry, maseczki do skóry [kosmetyki], maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do stylizacji włosów, maseczki do twarzy, maseczki do twarzy, do celów toaletowych, maseczki do twarzy i ciała, maseczki do włosów,
maseczki nawilżające, maseczki nawilżające do skóry, maseczki oczyszczające, maseczki upiększające do twarzy, maseczki z glinki do skóry, maseczki zwężające pory stosowane
jako kosmetyki, maska do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], maskara do włosów, maski do ciała w płynie
[do użytku kosmetycznego], maski do pielęgnacji włosów,
maski do twarzy, maski kosmetyczne, masła do twarzy, masła
do twarzy i ciała, masło do ciała, masło do rąk i ciała, masło
kakaowe do celów kosmetycznych, materiały na powłoki
do paznokci u rąk, materiały ścierne, materiały ścierne (papier jako -), mgiełki do ciała, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, mieszaniny do nabłyszczania podłóg, mieszaniny zapachowe potpourri, mieszanka do polerowania podłóg, mieszanki czyszczące do usuwania plam, mieszanki detergentów do czyszczenia butów, mieszanki detergentów do czyszczenia kijów golfowych, mieszanki do mycia okien, mieszanki
do pielęgnacji skóry po wystawieniu na działanie promieni
słonecznych, mieszanki do pielęgnacji podłóg, mieszanki
do rozjaśniania skóry [kosmetyki], mieszanki polerujące, mieszanki usuwające farbę, mieszanki zapachowe na bazie heliotropiny, mieszanki zapachowe na bazie geraniolu, mięta
do wyrobów perfumeryjnych, mleczka do ciała, mleczka
do ciała dla niemowląt, mleczka do demakijażu, mleczka
do opalania [kosmetyki], mleczka do pielęgnacji skóry,
mleczka kosmetyczne, mleczka nawilżające, mleczka oczyszczające do pielęgnacji skóry, mleczko do demakijażu, mleczko do opalania, mleczko do rąk, mleczko kąpielowe, mleczko
kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
mleczko oczyszczające do twarzy, mleczko po goleniu,
mleczko po opalaniu, mus do pielęgnacji skóry, musująca
piana do kąpieli, mydełka, mydła, mydła do czyszczenia
przedmiotów wykonanych ze skóry, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do prania, mydła do rąk, mydła do twarzy, mydła do użytku domowego,
mydła do użytku osobistego, mydła granulowane, mydła
i żele, mydła karbolowe, mydła kosmetyczne, mydła nielecznicze, mydła perfumowane, mydła przeciwpotowe do stóp,
mydła toaletowe, mydła w kostce, mydła w kremie, mydła
w kremie do mycia, mydła w płynie, mydła w płynie do kąpieli, mydła w płynie do rąk i twarzy, mydła w postaci żelu,
mydła w żelu, mydła z gąbką roślinną [luffą], mydło alkaliczne, mydło aloesowe, mydło [detergent], mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło do kąpieli, mydło do skóry,
mydło migdałowe, mydło niewymagające użycia wody, mydło perfumowane, mydło pielęgnacyjne, mydło pod prysznic, mydło przemysłowe, mydło w listkach do użytku osobi-
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stego, mydło w płynie do kąpieli stóp, mydło w płynie
do mycia naczyń, naklejane ozdoby do paznokci, naklejki
do ozdabiania ciała, namaczanie prania [środki do -], nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku
osobistego], nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nasączone ściereczki do polerowania, naturalne olejki
do celów oczyszczających, naturalne olejki eteryczne, naturalne pasty do podłóg, naturalne środki perfumeryjne, naturalne woski do podłóg, nawilżacze do skóry, nawilżacze skóry, nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], nawilżające
balsamy do skóry [kosmetyki], nawilżające kremy do skóry
[kosmetyki], nawilżane chusteczki kosmetyczne, nawilżane
chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, nawilżane
chusteczki nasączone środkiem oczyszczającym, nawilżane
odświeżające chusteczki kosmetyczne, nawilżane ręczniki
papierowe do rąk nasączane balsamem kosmetycznym,
neutralizatory do trwałej ondulacji, nielecznicze antyperspiranty, nielecznicze balsamy, nielecznicze balsamy do stóp,
nielecznicze balsamy do skóry, nielecznicze balsamy do ust,
nielecznicze koncentraty do kąpieli, nielecznicze kremy
do ciała, nielecznicze kremy do kąpieli, nielecznicze kremy
do kuracji skóry głowy, nielecznicze kremy do skóry, nielecznicze kremy do stóp, nielecznicze kremy oczyszczające, nielecznicze kremy pod oczy, nielecznicze kuracje do skóry głowy, nielecznicze mleczka, nielecznicze mleczka do skóry,
nielecznicze mydła toaletowe, nielecznicze olejki do rąk, nielecznicze olejki pod prysznic, nielecznicze pasty do zębów,
nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze perełki do kąpieli, nielecznicze pianki do kąpieli, nielecznicze płukanki
do irygacji, nielecznicze płukanki stomatologiczne, nielecznicze płyny do kąpieli, nielecznicze płyny do oczyszczania
skóry, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze płyny
do włosów, nielecznicze płyny stymulujące do skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji
urody, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do łagodzenia oparzeń słonecznych,
nielecznicze preparaty do namaczania stóp, nielecznicze
preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze
produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty
do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne
do ust, nielecznicze produkty powlekające usta, nielecznicze
produkty toaletowe, nielecznicze proszki do kąpieli, nielecznicze serum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze spraye do jamy ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, nielecznicze środki do namaczania ciała, nielecznicze
środki nawilżające, nielecznicze środki oczyszczające w kremie, nielecznicze szampony do włosów, nielecznicze żele
do kąpieli, nieleczniczy krem do twarzy, nieleczniczy krem
na wysypkę pieluszkową, nieleczniczy puder do ciała, nieleczniczy puder do twarzy, niemedyczne płyny do płukania
jamy ustnej, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej dla
zwierząt, niemedyczne preparaty do kąpieli, obuwie (pasty
do -), obuwie (wosk do -), oczyszczające maseczki do twarzy,
odkamieniacze do użytku domowego, odplamiacz, odświeżacze do skóry, odświeżacze do ust w postaci patyczków
do żucia z ekstraktów z brzozy, odświeżacze oddechu, odświeżacze oddechu dla zwierząt, odświeżacze oddechu,
nie do celów medycznych, odświeżacze zapachów dla zwierząt, odżywczy wosk do włosów, odżywka do włosów dla
dzieci, odżywki do paznokci, odżywki do skórek wokół paznokci, odżywki do skóry głowy w formie sprayu, odżywki
do ust, odżywki do włosów, odżywki do włosów dla niemowląt, odżywki do włosów w kostce, odżywki nawilżające
do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów, odżywki sto-
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sowane na włosy, odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek
do kąpieli, olejek do skórek wokół paznokci, olejek do układania włosów, olejek do włosów, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek lawendowy do użytku
kosmetycznego, olejek miętowy surowy, olejek migdałowy,
olejek różany, olejek różany do celów kosmetycznych, olejek
sosnowy, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający],
olejek ułatwiający czesanie, olejek z drzewa herbacianego,
olejki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], olejki cytronelowe do użytku kosmetycznego, olejki destylowane do pielęgnacji urody, olejki do aromaterapii [do użytku
kosmetycznego], olejki do brody, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki do ciała, olejki
do ciała i twarzy, olejki do ciała [kosmetyki], olejki do ciała
w sprayu, olejki do golenia, olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], olejki
do kąpieli nielecznicze, olejki do masażu, olejki do masażu
ciała, olejki do masażu, nielecznicze, olejki do masażu twarzy,
olejki do odżywiania włosów, olejki do opalania, olejki
do opalania do celów kosmetycznych, olejki do opalania [kosmetyki], olejki do perfum i zapachów, olejki do pielęgnacji
skóry [nielecznicze], olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
olejki do twarzy, olejki do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, olejki eteryczne, olejki eteryczne cytronowe, olejki eteryczne cytrynowe, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii,
olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym,
olejki eteryczne do użytku w procesach produkcyjnych, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, olejki
eteryczne do użytku osobistego, olejki eteryczne do użytku
przemysłowego, olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, olejki eteryczne jako zapachy do prania, olejki eteryczne na kojenie nerwów, olejki eteryczne
o zastosowaniu kosmetycznym, olejki eteryczne z cytryny,
olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki eteryczne z drzewa sandałowego, olejki eukaliptusowe do użytku kosmetycznego, olejki i płyny do masażu, olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, olejki kosmetyczne do naskórka, olejki mineralne [kosmetyki], olejki naturalne do celów kosmetycznych,
olejki naturalne do perfum, olejki nielecznicze, olejki oczyszczające, olejki perfumowane do pielęgnacji skóry, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki
pimentowe, olejki po opalaniu [kosmetyki], olejki rozmarynowe do użytku kosmetycznego, olejki sosnowe do czyszczenia podłóg, olejki toaletowe, olejki zapachowe, olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, oliwki
dla niemowląt, oliwki do kąpieli, ołówki do brwi, ołówki
do makijażu, ołówki do powiek, ołówki kosmetyczne, ołówki
kosmetyczne do policzków, ołówki [kredki] kosmetyczne,
opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, opakowania uzupełniające do dozowników zawierające krem do twarzy, opakowania uzupełniające do dozowników żelu pod prysznic, opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, opakowania uzupełniające do dozowników zawierające szampon, opakowania
uzupełniające do dozowników, zawierające produkty
do utrwalania włosów, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające mydło do rąk, ostrzenie (środki do -),
otręby ryżowe do wygładzania skóry [arai-nuka], pałeczki zapachowe, palety błyszczyków do ust, papier do polerowania, papier ścierny, papier ścierny do ostrzenia ołówków
do rysowania, papier ścierny do paznokci, papier ścierny
szmerglowy do paznokci, papier ścierny szmerglowy, papier
ścierny w arkuszach, papierowe ręczniki do rąk nasączone
kosmetykami, papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami czyszczącymi, papiery ścierne, parkiety (wosk do -), paski
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do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania
zębów [kosmetyki], paski odświeżające oddech, paski ścierne, paski wybielające zęby, paski z woskiem do usuwania
owłosienia, pasta do butów, pasta do podłogi, pasta do stylizacji włosów, pasta do zębów, pasta do zębów w formie tabletek twardych, pasta do zębów w postaci stałej, w formie
sypkiej, pasta kosmetyczna do nakładania na twarz w celu
przeciwdziałania świeceniu się skóry, pasty do butów, pasty
do czyszczenia butów, pasty do mebli, pasty do obuwia, pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, pasty do skór, pasty
i kremy do butów, pasty płynne do podłóg, pasty ścierne,
pasty wybielające do zębów, patyczki z watą do celów kosmetycznych, paznokci (lakiery do -), paznokci (preparaty
do polerowania -), peeling do stóp, peelingi do twarzy [kosmetyki], peelingi złuszczające do celów kosmetycznych,
peelingi złuszczające do ciała, peelingi złuszczające do stóp,
peelingi złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do twarzy,
perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, perfumeryjne (produkty -), perfumeryjne (produkty -), esencjonalne (olejki -),
perfumeryjny olejek miętowy, perfumowane balsamy
do ciała [preparaty toaletowe], perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], perfumowane kosmetyki w aerozolu
do ciała, perfumowane mieszanki suszonych ziół i kwiatów
(potpourri), perfumowane mydła, perfumowane płyny pielęgnacyjne do ciała, perfumowane saszetki, perfumowane
wody toaletowe, perfumowany puder [do użytku kosmetycznego], perfumy, perfumy do ceramiki, perfumy do tektury, perfumy do zastosowań przemysłowych, perfumy o zapachu drewna cedrowego, perfumy w płynie, perfumy
w postaci stałej, piana do kąpieli, pianka do czyszczenia,
pianka do golenia, pianka do kąpieli dla niemowląt, pianka
do stylizacji, pianka do włosów, pianka oczyszczająca, pianka
pod prysznic i do kąpieli, pianki do golenia, pianki do oczyszczania ciała, pianki do stylizacji włosów, pianki do włosów,
pianki kosmetyczne zawierające środki chroniące przed słońcem, pianki [kosmetyki], pianki ochronne do włosów, pianki
oczyszczające, pianki oczyszczające do skóry, pianki pod
prysznic, pianki [przybory toaletowe] do stylizacji włosów,
piany do kąpieli, piasek ścierny, pieniące się płyny do kąpieli,
pieniące się żele do kąpieli, pilniczki kartonowe, piperonal
do użytku kosmetycznego, piżmo (naturalne), piżmo syntetyczne, piżmo [wyroby perfumeryjne], plastry kosmetyczne
zawierające środek chroniący przed słońcem i blokujący promieniowanie słoneczne do stosowania na skórze, płatki kąpielowe, płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, płótno szmerglowe, płótno z nasypem szklanym [płótno ścierne], płukanki do oczu, nie do celów medycznych, płukanki
do włosów [do użytku kosmetycznego], płukanki do włosów
[szampon z odżywką], płyn do czyszczenia zębów, płyn
do golenia, płyn do kąpieli, płyn do mycia naczyń, płyn
do twarzy, płyn tonizujący do twarzy, ciała i rąk, płynne detergenty do zmywarek, płynne kremy [kosmetyki], płyny
czyszczące do czcionek maszyn do pisania, płyny do aromaterapii, płyny do ciała z błyszczącymi drobinkami, płyny
do czyszczenia, płyny do czyszczenia obiektywu aparatu,
płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, płyny
do czyszczenia zębów, płyny do demakijażu, płyny do golenia, płyny do kąpieli w pianie, płyny do kąpieli w pianie dla
niemowląt, płyny do kuracji wzmacniających włosy, płyny
do mycia, płyny do mycia twarzy [kosmetyki], płyny do oczu,
płyny do oczyszczania skóry, płyny do ondulacji włosów, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do pielęgnacji
twarzy i ciała, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania jamy ustnej, płyny do płukania jamy ustnej, nie do użytku
medycznego, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do prania, płyny do prania chemicznego, płyny
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do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny do stóp nielecznicze, płyny do stylizacji, płyny
do stylizacji włosów, płyny do szorowania, płyny do trwałej
ondulacji, płyny do twarzy [kosmetyki], płyny do układania
włosów, płyny do włosów, płyny do włosów i ciała, płyny koloryzujące do włosów, płyny kosmetyczne do demakijażu,
płyny kosmetyczne przed goleniem, płyny ochronne
do włosów, płyny oczyszczające, płyny pielęgnacyjne, płyny
pielęgnacyjne do włosów, płyny po goleniu, płyny redukujące zmarszczki wokół oczu, podchloryn potasu [woda z javelle], podkład do makijażu, podkład w kremie, podkład w płynie [mizu-oshiroi], podkłady do lakierów do paznokci, podkłady do makijażu, podkłady do paznokci [kosmetyki], podkłady kosmetyczne do twarzy, podłogi (wosk do -), poduszki
aromaterapeutyczne zawierające potpourri w saszetkach
tkaninowych, poduszki nasączone substancjami zapachowymi, poduszki nasączone substancjami perfumowanymi,
poduszki wypełnione substancjami perfumowanymi, poduszki wypełnione substancjami zapachowymi, pojemniki
z substancjami zapachowymi, pokojowe spraye zapachowe,
polepszacze smaku do żywności [olejki eteryczne], polerowanie (środki do -), polerowanie (woski do -), pomadki do ust,
pomady do celów kosmetycznych, pomady do włosów, popiół wulkaniczny do czyszczenia, potpourri (mieszanki zapachowe ziół i kwiatów), powietrze sprężone w puszce
do czyszczenia i odkurzania, powłoki do nadawania kształtu
paznokciom u rąk, prasowany puder do twarzy, preparaty
antystatyczne do celów domowych, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne
[kosmetyki], preparaty blokujące promieniowanie słoneczne,
preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego,
preparaty chemiczne do prania, preparaty czyszczące
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, preparaty czyszczące
do dywanów, preparaty czyszczące do kamieniarki, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do stosowania na płytkach, preparaty czyszczące do samochodów, preparaty czyszczące do skóry [materiału], preparaty
czyszczące do użytku osobistego, preparaty czyszczące, którymi nasączone są myjki, preparaty czyszczące w postaci
pianek, preparaty do barwienia włosów, preparaty do ciała
w sprayu, preparaty do czyszczenia szkła, preparaty do czyszczenia zębów, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty
do czyszczenia podłóg, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do czyszczenia tkanin, preparaty
do czyszczenia i nabłyszczania liści roślin, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, preparaty do czyszczenia
i odświeżania, preparaty do czyszczenia zębów przeznaczone do żucia, preparaty do czyszczenia nosa do celów higieny
osobistej, preparaty do demakijażu, preparaty do demakijażu oczu, preparaty do depilacji, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do falowania i kręcenia włosów, preparaty
do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, preparaty do kąpieli dla zwierząt, preparaty do kąpieli i pod
prysznic, preparaty do kąpieli nie zawierające substancji leczniczych, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kąpieli w pianie, preparaty do koloryzacji włosów, preparaty
do kręcenia włosów, preparaty do kuracji paznokci, preparaty do kuracji włosów, preparaty do makijażu twarzy i ciała,
preparaty do mycia do użytku domowego, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do mycia przednich szyb samochodowych, preparaty do mycia rąk, preparaty do mycia
włosów, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty
do nabłyszczania owoców, preparaty do nadawania połysku,
preparaty do neutralizacji włosów, preparaty do ochrony
przeciwsłonecznej [kosmetyczne], preparaty do ochrony
przeciwsłonecznej, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej
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do użytku kosmetycznego, preparaty do ochrony włosów
przed słońcem, preparaty do oczyszczania rur odpływowych, preparaty do odbarwiania, preparaty do odnawiania
i polerowania, preparaty do odświeżania dywanów, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku
w procesach produkcyjnych, preparaty do odymiania [perfumy], preparaty do ondulacji na zimno, preparaty do opalania,
preparaty do opalania w sprayu z filtrem przeciwsłonecznym, preparaty do pedicure, preparaty do pielęgnacji zębów,
preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do pielęgnacji
skóry usuwające zmarszczki, preparaty do pielęgnacji tkanin,
preparaty do pielęgnacji włosów, nie do celów medycznych,
preparaty do pielęgnacji brody, preparaty do pielęgnacji
włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji zwierząt, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do polerowania, preparaty do polerowania
pielęgnujące drewno, preparaty do polerowania protez dentystycznych, preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty do prania przyciągające brud, preparaty do prania przyciągające barwniki, preparaty do prostowania włosów, preparaty do przetykania zlewu, preparaty
do rozjaśniania włosów, preparaty do rozjaśniania skóry, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty do skręcania
włosów, preparaty do stosowania przed goleniem, preparaty
do sztucznego opalania, preparaty do trwałej ondulacji, preparaty do udrażniania rur, preparaty do układania włosów,
preparaty do układania włosów o długotrwałym działaniu
[texturizer], preparaty do usuwania kamienia kotłowego
do celów gospodarstwa domowego, preparaty do usuwania
klejów, preparaty do usuwania plam do artykułów gospodarstwa domowego, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do usuwania powłok podłogowych, preparaty do usuwania
tłuszczu, preparaty do usuwania wosku, preparaty do usuwania wosku z podłóg, preparaty do włosów, preparaty
do wybielania, preparaty do wybielania skóry, preparaty
do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], preparaty do wywabiania plam, preparaty
do wzmacniania paznokci, preparaty do zmywania naczyń,
preparaty do zmywania twarzy, preparaty fitokosmetyczne,
preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty i produkty do pielęgnacji futra, preparaty kolagenowe
do celów kosmetycznych, preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, preparaty koloryzujące do celów kosmetycznych, preparaty koloryzujące do brwi, preparaty kosmetyczne chroniące przed promieniowaniem słonecznym,
preparaty kosmetyczne do złuszczania naskórka, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne do odnowy skóry, preparaty kosmetyczne do samoopalania, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do oczyszczania
skóry, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty
kosmetyczne do skóry suchej, do stosowania w ciąży, preparaty kosmetyczne do ujędrniania biustu, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, preparaty kosmetyczne
do pod prysznic, preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, preparaty kosmetyczne minimalizujące zmarszczki
do użytku miejscowego na twarzy, preparaty kosmetyczne
o działaniu wyszczuplającym, preparaty kosmetyczne po goleniu, preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie
owłosienia, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, preparaty kosmetyczne zabezpieczające skórę przed
oparzeniem słonecznym, preparaty likwidujące opuchliznę
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i cienie pod oczami, preparaty myjące, preparaty myjące
do pojazdów, preparaty myjące do użytku osobistego, preparaty nabłyszczające do włosów, preparaty nawilżające
do ciała, preparaty nawilżające [kosmetyczne], preparaty nielecznicze do oczyszczania skóry, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, preparaty odtłuszczające do silników, preparaty odtłuszczające do celów domowych, preparaty odtłuszczające na bazie rozpuszczalnika, preparaty odżywcze do włosów, preparaty odżywiające skórę, preparaty
perfumeryjne, preparaty pielęgnacyjne spowalniające proces starzenia się skóry, preparaty po opalaniu, do celów kosmetycznych, preparaty pod prysznic, preparaty przeciwpotne, preparaty przeciwsłoneczne, preparaty samoopalające [kosmetyki], preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty ścierne, preparaty ścierne do ciała, preparaty
ścierne do polerowania, preparaty ścierne do użytku w pielęgnacji samochodów, preparaty szlifujące do półprzewodników, preparaty toaletowe, preparaty w aerozolu do golenia, preparaty w aerozolu do stosowania miejscowego
na skórę do celów kosmetycznych, preparaty wybielające,
preparaty wybielające do użytku domowego, preparaty wybielające do zębów, preparaty wybielające [odbarwiacze]
do celów domowych, preparaty wygładzające i prostujące
włosy, preparaty wygładzające [krochmal], preparaty zapachowe, preparaty zapachowe do pomieszczeń, preparaty
złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], preparaty złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi], preparaty złuszczające do twarzy do użytku kosmetycznego, preparaty zmiękczające [kosmetyki], produkty do golenia w płynie, produkty
do makijażu brwi w postaci ołówków i proszków, produkty
do makijażu do twarzy i ciała, produkty do mycia rąk, produkty do ochrony farbowanych włosów, produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty do perfumowania
pomieszczeń, produkty do pielęgnacji farbowanych włosów,
produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, produkty do udrażniania odpływów i zlewów, produkty do układania włosów
dla mężczyzn, produkty do usuwania farby z włosów, produkty do usuwania plam, produkty do wysuszania włosów
do użytku kosmetycznego, produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, produkty kolorowe do policzków, produkty kosmetyczne do ochrony ust,
produkty kosmetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji
skóry, produkty perfumeryjne, produkty poprawiające teksturę skóry, produkty powlekające usta [kosmetyki], produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], produkty utrwalające do włosów, produkty wodoodporne z filtrem przeciwsłonecznym, produkty z mydła, prokolagen do celów kosmetycznych, proszek do czyszczenia zębów, proszek do mycia
włosów, proszek do polerowania paznokci, proszek do szorowania, proszek do zębów, proszek do zębów w formie pasty,
proszek do zmywarek, proszki do kąpieli, proszki do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, proszki do polerowania,
proszki do prania, proszki do szorowania, przeciwpotowe
mydła, przemysłowe środki ścierne, puder dla niemowląt,
puder do brwi, puder do ciała, puder do makijażu, puder
do rąk, puder do twarzy, puder do twarzy w postaci bibułek
z pudrem, puder sypki do makijażu, puder sypki do twarzy,
puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], puder w kremie do twarzy, pudry do stóp [nielecznicze], pudry do włosów, pudry w kamieniu [kosmetyki], pumeks, pumeks
sztuczny, pumeksy do ciała, pumeksy do użytku osobistego,
puszki bawełniane do celów kosmetycznych, rdza (preparaty
do usuwania -), rdzy (preparaty do usuwania -), rękawice
ścierne, rolki ścierne, roślinne olejki eteryczne, róż, róż do ust,
róż do twarzy, róż kremowy, róż polerski, róż w kremie, róż
w płynie, róż w sztyfcie, róże, róże kosmetyczne, rozjaśniacze
do paznokci, rozjaśniacze do włosów, rozpuszczalniki alkoho-
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lowe będące preparatami czyszczącymi, rozpuszczalniki
do usuwania lakierów, rozpuszczalniki do usuwania farb, rozpuszczalniki odtłuszczające, inne niż do użytku w procesach
produkcyjnych, rozpylacze zapachowe do bielizny [aerozole],
rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, roztwory czyszczące do dentystycznych ultradźwiękowych urządzeń sterylizacyjnych, roztwory do czyszczenia szkieł okularów, roztwory
do szorowania, roztwory do usuwania powłok malarskich,
roztwory mydła, roztwory o właściwościach szorujących, rzęsy, rzęsy sztuczne, safrol, saszetki perfumowane, saszetki
z potpourri do wkładania do poduszek do aromaterapii, saszetki zapachowe, saszetki zapachowe do bielizny, saszetki
zapachowe do poduszeczek na oczy, ściereczka do wycierania szkła, ściereczki do czyszczenia nasączone preparatami
do polerowania, ściereczki nasączane detergentami,
do czyszczenia, ściereczki nasączone preparatem czyszczącym do czyszczenia okularów, ściereczki nasączone środkiem do zmywania naczyń, ściereczki nasączone środkiem
czyszczącym do czyszczenia okularów, serum do celów kosmetycznych, serum do pielęgnacji włosów, serum do twarzy do celów kosmetycznych, serum do układania włosów,
serum do włosów, serum pielęgnacyjne, serum zapobiegające starzeniu się, skóra [preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
-], skóra (środki do konserwacji -) [pasty], skrobie naturalne
do prania, smoła szewska, soda kaustyczna, soda krystaliczna
do czyszczenia, soda wybielająca, sole do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole pod prysznic,
nie do celów medycznych, sole wybielające, sole zapachowe
do kąpieli, spraye antystatyczne do odzieży, spraye do ciała,
spraye do ciała [nielecznicze], spraye do jamy ustnej,
nie do celów medycznych, spraye do obuwia, spraye
do utrwalania makijażu, spraye zapachowe do odświeżania
tkanin, spryskiwacze szyb samochodowych (płyny do -), środek do czyszczenia czajników, środek do czyszczenia mebli,
środek do mycia rąk, środek do polerowania chromu, środek
do polerowania mebli, środek do usuwania kleju do charakteryzacji, środek do usuwania wosku z podłóg, środek zmiękczający do tkanin, środki czyszczące do celów gospodarstwa
domowego, środki czyszczące, środki czyszczące do higieny
intymnej, nielecznicze, środki czyszczące do kamienia, środki
czyszczące do metalu, środki czyszczące do szczoteczek
i pędzelków kosmetycznych, środki czyszczące do szkła,
środki czyszczące do usuwania plam, środki czyszczące
do zamrażarek, środki czyszczące do użytku domowego,
środki czyszczące w aerozolu do odświeżania sportowych
ochraniaczy do ust, środki czyszczące w sprayu do użytku
domowego, środki czyszczące w sprayu do tekstyliów, środki
depilujące, środki do czyszczenia chromu, środki do czyszczenia do użytku w hodowli inwentarza żywego, środki
do czyszczenia dywanów, środki do czyszczenia klatek dla
zwierząt, środki do czyszczenia kuwet, środki do czyszczenia
liści roślin, środki do czyszczenia obuwia [preparaty], środki
do czyszczenia okien w formie rozpylacza, środki do czyszczenia opon o białych bokach, środki do czyszczenia pojazdów, środki do czyszczenia rąk, środki do czyszczenia tapicerki, środki do czyszczenia toalet, środki do czyszczenia zębów w formie gumy do żucia, środki do czyszczenia zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
środki do czyszczenia zębów przeznaczone do żucia, środki
do demakijażu, środki do demakijażu oczu, środki do higieny
jamy ustnej, środki do konserwacji skóry [pasty], środki
do makijażu oczu, środki do mikrodermabrazji, środki do mycia owoców i warzyw, środki do mycia rak, środki do mycia
szkła, środki do mycia zębów, środki do nadawania połysku
samochodom, środki do namaczania do kąpieli do użytku
kosmetycznego, środki do namaczania prania, środki do nawilżania włosów, środki do oczyszczania skóry twarzy [ko-
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smetyki], środki do oczyszczania skóry twarzy, środki do pielęgnacji skóry zwierzęcej, środki do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, środki do płukania
do prania, środki do płukania do zmywarek, środki do płukania do zmywarek do naczyń, środki do polerowania, środki
do polerowania instrumentów muzycznych, środki do polerowania opon pojazdów, środki do polerowania samochodów, środki do polerowania podłóg i mebli, środki do polerowania skóry, środki do polerowania w aerozolu, środki
do prania tkanin, środki do polerowania zębów, środki
do rozjaśniania pasemek na włosach, środki do trwałej ondulacji, środki do usuwania brzydkiego zapachu zwierząt domowych, środki do usuwania kamienia, środki do usuwania
kryształów soli, środki do usuwania makijażu, środki do usuwania paznokci żelowych, środki do usuwania plam, środki
do usuwania rdzy, środki do usuwania skórek wokół paznokci, środki do usuwania warstw wykończeniowych podłóg,
środki do usuwania wosku, środki do usuwania wosku z podłóg [preparaty do szorowania], środki do zmywania naczyń,
środki konserwujące do skóry, środki nadające połysk
do czyszczenia okien, środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], środki nawilżające [kosmetyki], środki nawilżające
po opalaniu, środki nawilżające przeciwdziałające starzeniu
się skóry, środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku
jako kosmetyki, środki ochronne do prania, środki oczyszczające do skóry [nielecznicze], środki oczyszczające skórę, środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki perfumeryjne i zapachowe, środki polepszające działanie detergentów,
środki pomagające rozczesywać splątane włosy, środki przeciwsłoneczne z filtrem ochronnym, środki rozjaśniające
do tkanin, środki rozjaśniające do włosów, środki ścierne i polerskie, środki stosowane po goleniu, środki toaletowe, środki
ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki usuwające
farbę, środki usztywniające i nadające gładkość praniu [ułatwiające prasowanie], środki w aerozolu do obuwia, środki
wspomagające płukanie, stosowane podczas prania ubrań,
środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna),
środki wygładzające i nadające praniu połysk, środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych,
środki z dezodorantem do czyszczenia kuwet, środki zapachowe do celów domowych, środki zapachowe do pomieszczeń, środki zapachowe do samochodów, środki złuszczające skórę, środki zmiękczające, środki zmiękczające do celów
pralniczych, środki zmiękczające do prania, środki zmiękczające do skóry, środki zmiękczające do tkanin, środki zmiękczające do włosów, środki zmiękczające skórę [emolienty],
środki zmiękczające skórę [nielecznicze], środki zmiękczające
skórki przy paznokciach, substancje aromatyczne do zapachów, substancje czyszczące do użytku domowego, substancje do szorowania, substancje do usuwania graffiti, substancje zapachowe do użytku osobistego, suche szampony,
suflety do ciała, świece do masażu do celów kosmetycznych,
syntetyczne detergenty do ubrań, syntetyczne produkty
perfumeryjne, szampon do włosów, szampon w piance dla
niemowląt, szampony, szampony dla niemowląt, szampony
dla zwierząt, szampony dla zwierząt domowych, szampony
dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony do ciała, szampony do czyszczenia
dywanów, szampony do mycia samochodów, szampony
do pojazdów, szampony do użytku osobistego, szampony
do włosów, szampony do włosów dla ludzi, szampony koloryzujące, szampony nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe, szampony przeciwłupieżowe, nie do celów leczniczych,
szampony w kostkach, szampony z odżywką do włosów,
szampony zmiękczające, szewska (smoła -), szewski (wosk -),
szlifowanie (środki do -), szmatki impregnowane detergen-
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tem do czyszczenia obiektywu aparatu, szmergiel, szmergiel
(papier ścierny), szminki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], szminki do ust, szminki w kremie do ust,
sztuczna krew [teatralna], sztuczne brwi, sztuczne brwi samoprzylepne, sztuczne paznokcie, sztuczne paznokcie
do celów kosmetycznych, sztuczne paznokcie do stóp,
sztuczne paznokcie wykonane z metali szlachetnych, sztyfty
do golenia [preparaty], sztyfty kryjące, tabletki do zmywarek,
tabletki wybarwiające do użytku osobistego w wykrywaniu
kamienia nazębnego, talk do ciała, talk, do użytku toaletowego, talk kosmetyczny, talk perfumowany, talk w proszku dla
niemowląt, nieleczniczy, talki do ciała, tatuaże zmywalne
do celów kosmetycznych, terpentyna do odtłuszczania, terpentyna do usuwania plam z tłuszczu, terpeny [olejki eteryczne], tipsy, tipsy [kosmetyki], tkaniny (środki do zmiękczania -), tlenek glinu [materiał ścierny], tłuszcze do celów kosmetycznych, toaletowa (woda -), tonik do włosów, tonik
do włosów [nieleczniczy], toniki do rozpylania, toniki do skóry, toniki do skóry nielecznicze, toniki do twarzy [kosmetyki],
toniki do użytku kosmetycznego, toniki do włosów, toniki
kosmetyczne do ciała, toniki kosmetyczne do twarzy, toniki
[kosmetyki], tusz do brwi, tusze do rzęs, uniwersalne waciki
bawełniane do użytku osobistego, uniwersalny proszek
do szorowania, utwardzacze do paznokci, waciki do celów
kosmetycznych, wanilina syntetyczna [artykuły perfumeryjne], waniliowe środki perfumeryjne, wata do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, węglik
krzemu [materiał ścierny], węgliki metali [materiały ścierne],
wielofunkcyjne preparaty kosmetyczne do skóry, wkłady
do elektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń,
wkłady do nieelektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń, włosy (farby do -), woda kolońska, woda kwiatowa, woda lawendowa, woda perfumowana, woda toaletowa, woda toaletowa zawierająca olej z mieliznówki chińskiej,
woda utleniona do celów kosmetycznych, woda utleniona
do włosów, woda zapachowa do bielizny, wodorosty do zastosowań w kosmetologii, wody kolońskie, wody mineralne
w sprayu do celów kosmetycznych, wosk do butów, wosk
do depilacji, wosk do karoserii samochodów ze szczeliwem
do farb, wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk do polerowania, wosk do wąsów, wosk do włosów, wosk karnauba
do samochodów, wosk krawiecki, wosk krawiecki i szewski,
wosk polerski, wosk pralniczy, wosk samochodowy, wosk
szewski, woski do depilacji, woski do epilacji, woski do masażu, woski do układania włosów, woski samochodowe, żel
z aloesem do celów kosmetycznych, żel pod prysznic i do kąpieli, żel po goleniu, żel do paznokci, żel do kąpieli, żel
do brwi, zboża do oczyszczania twarzy, zasypki do twarzy,
zasypki do ciała [talk], zapachy, zapachowe woski, zapachowe szyszki sosnowe, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, zapachowe kremy do ciała, zapachowe kamienie
ceramiczne, wzmacniające preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry, wywabiacze plam zostawianych przez zwierzęta domowe, wywabiacze plam [preparaty], wymienne wkłady pudru do puderniczek [kosmetyki], wydłużające tusze
do rzęs, wybielające żele dentystyczne, wybielacze stosowane w pralnictwie, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, wybielacze, wybielacz do użytku domowego,
żelatyna z wodorostów do użytku w praniu [funori], żele
do ciała, żele do czyszczenia zębów, żele do demakijażu, żele
do golenia, żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, żele do masażu, inne niż do celów medycznych,
żele do opalania, żele do rąk, żele do stylizacji włosów, żele
do twarzy, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], żele do utrwalania fryzury, żele do użytku kosmetycznego, żele do włosów,
żele do wybielania zębów, żele nawilżające [kosmetyki], żele
ochronne do włosów, żele oczyszczające, żele opóźniające
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starzenie, żele po opalaniu [kosmetyki], żele pod oczy, żele
pod prysznic, żele w sprayu do układania włosów, żelowe
maseczki na oczy, zestaw do trwałej ondulacji, zestawy
do golenia, składające się z kremu do golenia i wody po goleniu, zestawy do makijażu, zestawy kosmetyków, zestawy
produktów do higieny jamy ustnej, zioła do kąpieli, zmiękczanie tkanin (środki do -), zmieszane olejki eteryczne, zmywacze do paznokci, zmywacze do paznokci [kosmetyki],
zmywacze do paznokci w sztyfcie, zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], zmywaki nasączone mydłem, żrące środki czyszczące, 35 udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, usługi reklamowe
w zakresie artykułów kosmetycznych, udzielanie informacji
konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów
kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, usługi sklepów detalicznych
on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla
konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów
perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, usługi
reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi w zakresie
promocji sprzedaży, usługi w zakresie administrowania
sprzedażą, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], usługi
reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, reklamowanie produktów za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych [Internet], reklamowanie produktów za pośrednictwem bloga, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi
sprzedaży hurtowej, detalicznej, stacjonarnej, wysyłkowej,
świadczonej online [poprzez Internet] w zakresie kosmetyków i artykułów kosmetycznych, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, 41 usługi pisania blogów, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism.
(210) 486983
(220) 2018 06 11
(731) JANNASZ KAZIMIERZ DRUKARNIA ART, Warszawa
(540) DRUKARNIA Art

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
26.11.01, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 40 drukowanie, drukowanie książek, drukowanie
ulotek, drukowanie zdjęć, drukowanie offsetowe, drukowanie cyfrowe, drukowanie 3D, drukowanie ozdobnych wzorów na opakowaniach prezentów, drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć, drukowanie, na zamówienie,
nazw firm oraz logo na towarach osób trzecich w celach
promocyjnych i reklamowych, oprawa książek, usługi introligatorskie, twarda oprawa dokumentów, 42 projektowanie
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graficzne druków dla przemysłu i reklamy, projektowanie
graficzne, projektowanie wizytówek, projektowanie broszur,
projektowanie plakatów.
486994
(220) 2018 06 12
SZCZERBAKOWSKA-BINISZEWSKA KAROLINA,
Warszawa
(540) KRAINA MUZYKI
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.11, 03.07.21,
03.07.24, 02.05.01, 02.05.02, 02.05.23, 05.01.01, 05.01.08,
05.01.10, 05.01.16, 22.01.01, 22.01.15, 22.01.21, 22.01.25,
24.17.10, 24.17.13
(510), (511) 16 książki, podręczniki [książki], materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi z zakresu
oświaty [nauczanie].
487009
(220) 2018 06 12
MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO USŁUGOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) CHLOR-CLEAN
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne, środki dezynfekujące
do użytku domowego, środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych.
(210)
(731)

(210) 487010
(220) 2018 06 12
(731) DYGAS MICHAŁ MONTOSTAL, Maliszków
(540) MONTOSTAL
(510), (511) 37 budowanie konstrukcji żelbetowych przy
wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących,
zbrojenie budynków, usługi budowlane, usługi remontowe,
usługi wyburzeniowe, budowa bloków mieszkalnych,budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa
budynków na zamówienie, budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa części budynków, budowa domów, budowa domów na zamówienie,
budowa nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa
nieruchomości przemysłowych, budowanie domów, budowanie nieruchomości, budownictwo, nadzór nad robotami budowlanymi, remont nieruchomości, remontowanie
budynków, renowacja budynków, stawianie fundamentów,
stawianie ogrodzeń zabezpieczających, usługi budowlane,
usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie budowania
na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania
budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, usługi doradcze dotyczące przebudowy
budynków, usługi doradcze dotyczące remontów budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, usługi
doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi dorad-

72

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

cze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze
w zakresie budowania, usługi doradztwa w zakresie budowy
budynków, usługi generalnych wykonawców budowlanych,
usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi
odnawiania budynków, usługi odnawiania mieszkań, usługi
w zakresie remontów budynków, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie budynków prefabrykowanych,
wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, zarządzanie projektami
budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków,
zarządzanie projektem budowy.
487014
(220) 2018 06 12
PAPLIŃSKI MARCIN, PAPLIŃSKI PIOTR PAPARTDESIGN
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) pap deco

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 6 dekoracje ścienne z mosiądzu, ozdoby z mosiądzu, figurki ozdobne wykonane z metali nieszlachetnych,
figurki ozdobne z metali nieszlachetnych, figurki, statuetki
z metali nieszlachetnych, dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, rzeźby z metali nieszlachetnych, rzeźby z metalu, mosiądz, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna dekoracji ściennych
z mosiądzu, sprzedaż hurtowa detaliczna dzieł sztuki z metali nieszlachetnych, rzeźb z metalu, rzeźb z mosiądzu.
(210) 487015
(220) 2018 06 12
(731) CENTRUM NAUKI KOPERNIK, Warszawa
(540) MODUŁOWE PRACOWNIE PRZYRODNICZE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.10, 05.03.11
(510), (511) 9 oprogramowanie dla nauki, oprogramowanie
edukacyjne, edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
nagrania multimedialne, oprogramowanie multimedialne,
oprogramowanie multimedialne zapisane na płytach CD-ROM oraz innych nośnikach pamięci, urządzenia i przyrządy
naukowe i do celów dydaktycznych, magnetyczne nośniki
danych, eksponaty sterowane komputerowo, komputery,
pamięci zewnętrzne, 16 publikacje edukacyjne, podręczniki edukacyjne, książki edukacyjne, materiały drukowane,
drukowane materiały ilustracyjne, papierowe materiały dydaktyczne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, zeszyty, zeszyty
ćwiczeń, zeszyty do pisania lub rysowania, książki, notesy,
długopisy, ołówki, teczki papierowe, papierowe artykuły
piśmienne, 41 muzea, muzea-usługi, wystawy, usługi świadczone przez muzea, udostępnianie obiektów muzealnych,
pokazy, wystawy, usługi planetarium, seminaria, seminaria
edukacyjne i oświatowe, prowadzenie seminariów i sympozjów, organizacja seminariów, organizowanie seminariów
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edukacyjnych, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, edukacja, badania edukacyjne, pokazy edukacyjne,
publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie tekstów
edukacyjnych, organizacja konferencji edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, organizowanie
imprez edukacyjnych, publikowanie multimedialne książek, publikowanie materiałów multimedialnych on-line,
publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, prowadzenie zajęć dydaktycznych dotyczących spraw
społecznych, politycznych, gospodarczych, dotyczących
kultury, sztuki, nauki, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, publikowanie
czasopism internetowych, usługi rozrywkowe dostarczane
przez Internet, organizowanie konkursów za pośrednictwem
Internetu, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących
rozrywki za pośrednictwem Internetu, publikacja materiałów
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu,
udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą internetu, udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane,
udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci
komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, informacja
dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy
danych lub z Internetu, 42 badania naukowe, prowadzenie
badań [naukowych], usługi naukowe i technologiczne, publikowanie informacji naukowych, udostępnianie informacji naukowych, sporządzanie raportów naukowych, prowadzenie
badań naukowych, kompilacja informacji naukowych, usługi
doradcze w zakresie nauki, badania i analizy naukowe, usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych i nauk o Ziemi, usługi
doradcze dotyczące przyrządów naukowych, usługi doradcze dotyczące badań naukowych, projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie stron
internetowych.
487016
(220) 2018 06 12
FUNDACJA ANNY FLOREK CZAS DZIECIŃSTWA,
Warszawa
(540) FUNDACJA ANNY FLOREK CZAS DZIECIŃSTWA
(510), (511) 41 edukacja przedszkolna, kształcenie ruchowe
dla dzieci w wieku przedszkolnym, usługi przedszkoli, usługi przedszkolne, usługi przedszkoli, nauczanie przedszkolne,
przedszkola, 44 rehabilitacja, rehabilitacja fizyczna, terapia
mowy, terapia psychologiczna małych dzieci, terapia zajęciowa i rehabilitacja, psychoterapia.
(210)
(731)

487018
(220) 2018 06 12
GOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski
(540) GOMA G
(210)
(731)

(531) 27.01.01, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny do obróbki drewna, grawerki laserowe do obróbki drewna, roboty przemysłowe do obróbki
drewna, zautomatyzowane mechanizmy do obróbki drewna,
mechanizmy zrobotyzowane do obróbki drewna, obrabiarki
do maszyn do obróbki drewna, wiertarki stosowane w przemyśle obróbki drewna, maszyny do szlifowania [do obróbki
drewna], strugarki-wyrówniarki będące maszynami do obróbki drewna, piły tarczowe [stosowane w przemyśle obróbki drewna], grawerki laserowe do obróbki drewna, 35 usługi
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sprzedaży hurtowej i detalicznej maszyn do obróbki drewna,
robotów do obróbki drewna, wiertarek stosowanych w przemyśle obróbki drewna, maszyn do szlifowania.
(210) 487041
(220) 2018 06 13
(731) NOSAL MARCIN SONALMED, Gdów
(540) SONALMED

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 44 usługi świadczeń zdrowotnych obejmujące
działania w celu zachowania, poprawy lub przywracania
zdrowia w szczególności: badania, porady lekarskie, diagnostyka, analityka medyczna i leczenie, porady świadczone
przez lekarzy specjalistów, włączając internistów, endokrynologów, pediatrów, gastroenterologów, reumatologów,
kardiologów, dermatologów i chirurgów, usługi w zakresie
medycyny pracy, rehabilitacje lecznicze, prowadzenie badań
klinicznych.
(210) 487069
(220) 2018 06 13
(731) AB GRIGEO, Wilno, LT
(540) JESTEM ALEX

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 papier, papier higieniczny, papier toaletowy,
papier do pakowania, chusteczki do nosa [papierowe], serwetki stołowe papierowe, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, ręczniki papierowe, papier do owijania, karton, torebki
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw
sztucznych.
487074
(220) 2018 06 13
POLFABION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) MEDICAL HEMP Professional cosmetics
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 3 antyperspiranty do użytku osobistego, antyperspiranty w aerozolach, balsamy do ciała, balsamy inne
niż do celów medycznych, błyszczyki do ust, farby do brody,
kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, chusteczki do twarzy nasączane
kosmetykami, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła perfumowane,
mydła dezynfekujące, mydła i żele, mydło dezodoryzujące,
mydło do golenia, preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne do kąpieli, maseczki do twarzy, maseczki do ciała,
kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosme-
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tyczne, kremy wybielające do skóry, kremy kosmetyczne
do rąk, preparaty do kręcenia włosów, środki do czyszczenia zębów, tłuszcze do celów kosmetycznych, nielecznicze
produkty toaletowe, toniki kosmetyczne do twarzy, toniki
kosmetyczne do ciała, neutralizatory do trwałej ondulacji, tusze do rzęs, odświeżacze oddechu, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, wazelina kosmetyczna,
farby do włosów, lakiery do włosów, wosk do depilacji, wosk
do wąsów, preparaty do wybielania skóry, żele do wybielania zębów, zmywacze do paznokci, żele do masażu, inne
niż do celów medycznych, paski odświeżające oddech, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, płyny
do pielęgnacji włosów, nielecznicze płyny do płukania ust,
płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty po opalaniu, do celów kosmetycznych,
preparaty do opalania, preparaty do prostowania włosów,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, przeciwpotowe mydła,
puder do makijażu, kosmetyki do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, sole kąpielowe do celów innych niż
lecznicze, mydła przeciwpotowe do stóp, suche szampony,
szampony, szminki do ust, preparaty do makijażu twarzy
i ciała, mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
mydełka, mydła, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejki
do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, ołówki [kredki]
kosmetyczne, 5 balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, sole do kąpieli do celów
medycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, mazidła,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji włosów, preparaty przeciw
oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, środki
lecznicze przeciw poceniu się stóp.
(210) 487077
(220) 2018 06 13
(731) KUREK MARCIN E-AUTOMATYK, Luboń
(540) e-automatyk

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 7 mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, 9 sterowniki programowalne, sterowniki oprogramowania, obwody sterownicze, wzmacniacze sterownicze,
sterowniki elektryczne, sterowniki dysków twardych, sterowniki procesów [elektryczne], elektryczne pulpity sterownicze, elektryczne urządzenia sterownicze, elektryczne
skrzynki sterownicze, elektryczne obwody sterownicze,
moduły połączeniowe do sterowników elektrycznych,
sterowniki drukarek umożliwiające współdzielenie portów, sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem,
elektryczne zautomatyzowane urządzenia sterownicze,
bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania
i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych,
sterowniki oprogramowania do urządzeń elektronicznych
umożliwiające sprzętowi komputerowemu i urządzeniom
elektronicznym komunikację między sobą, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli
funkcjonowania i statusu systemów bezpieczeństwa, cyfrowe przyrządy pomiarowe do pulpitów sterowniczych,
elektroniczne obwody sterownicze do grzejników elektrycznych, elektroniczne urządzenia do programowania,
komputerowe urządzenia do programowania, sterowniki
procesów [elektroniczne], oprogramowanie do sterowa-
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nia procesami, oprogramowanie do sterowania procesami
przemysłowymi, oprogramowanie do elektronicznych systemów wspomagających proces kierowania, 37 instalacja
sprzętu do automatyki budynkowej, konserwacja urządzeń
automatycznych, serwisowanie sieci elektrycznych, serwis urządzeń elektronicznych, serwis maszyn i urządzeń
produkcyjnych, 42 badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, badania
z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów
technicznych, tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej
z nimi wizualizacji, projektowanie sprzętu do automatyzacji
biura, programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego,
programowanie komputerów i konserwacja programów
komputerowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania sterowników, opracowywanie oprogramowania
komputerowego do użytku z programowalnymi sterownikami, programowanie komputerów, programowanie stron
internetowych, programowanie elektronicznych systemów
kontroli, programowanie komputerowe dla osób trzecich,
doradztwo w zakresie programowania komputerów, usługi
doradcze dotyczące programowania komputerów, udzielanie informacji w zakresie programowania komputerów,
opracowywanie procesów przemysłowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do sterowania procesami, badania nad procesami przemysłowymi, usługi w zakresie monitorowania procesów przemysłowych, monitorowanie procesu w celu zapewnienia
jakości, projektowanie wspomagane komputerowo dla
procesów produkcyjnych.
(210) 487090
(220) 2018 06 14
(731) SPÓŁDZIELNIA BIELSIN, Bielsko-Biała
(540) bielsin

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 maski ochronne spawalnicze, tarcze ochronne dla spawaczy, przyłbice ochronne dla spawaczy, złącza,
uchwyty oraz zaciski dla elektrycznych linii napowietrznych,
12 spryskiwacze do szyb samochodowych, złączki do przewodów spryskiwaczy szyb, elementy i części dla pojazdów
samochodowych z tworzyw sztucznych, 34 artykuły dla palących, tj. maszynki do nabijania gilz tytoniem, zwijarki tytoniowe, papierośnice.
487091
(220) 2018 06 14
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) Włocławki. Usiądziesz z wrażenia!
(510), (511) 29 pulpy owocowe i warzywne, przeciery owocowe i warzywne, owoce przetarte z dodatkiem cukru, kremogeny owocowe i warzywne, marmolady, powidła, dżemy,
konfitury, galaretki, nadzienia cukiernicze owocowe, owoce
wysycane i kandyzowane, kompoty, owoce pasteryzowane
i mrożone, konserwy warzywne, marynaty warzywne, warzywa kwaszone, koncentraty warzywne, warzywa mrożone, konserwy warzywno-mięsne, 30 sosy, w tym do sałatek,
majonez, musztarda, ketchupy, sosy pomidorowe, 32 soki
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i napoje owocowe, soki i napoje warzywne, soki owocowe
słodzone, napoje bezalkoholowe, syropy, preparaty do przygotowywania napojów, moszcze owocowe i warzywne.
(210) 487092
(220) 2018 06 14
(731) Lidl Stiftung & Co., KG, Neckarsulm, DE
(540) LIDL Więcej na radość z życia!

(531) 26.01.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów spożywczych i produktów luksusowych, artykułów higienicznych, środków do prania i czyszczenia, kosmetyków, lekarstw, artykułów i przyborów kuchennych lub
gospodarstwa domowego, naczyń stołowych i sztućców,
artykułów biurowych, artykułów rzemieślniczych, artykułów
dekoracyjnych, materiałów piśmiennych i artykułów szkolnych, odzieży, obuwia, wyrobów włókienniczych, w szczególności wyrobów włókienniczych użytku domowego,
artykułów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, artykułów
podróżnych, sprzętu i przyrządów elektronicznych o charakterze konsumenckim, mianowicie przyrządów do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku, obrazu i/lub innych
danych, komputerów, urządzeń telekomunikacyjnych, artykułów sportowych i zabawek, przyrządów konstrukcyjnych,
typu „zrób to sam” oraz ogrodniczych, urządzeń, w szczególności narzędzi i urządzeń gospodarstwa domowego, karmy
dla zwierząt i akcesoriów dla zwierząt domowych, sprzedaż
detaliczna online w odniesieniu do wyżej wymienionych
towarów, usługi w zakresie zamówień online, pozyskiwanie
umów dla osób trzecich, reklama, reklamy radiowe i telewizyjne, usługi reklamowe świadczone za pośrednictwem
Internetu, usługi reklamowe świadczone za pośrednictwem
mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, promowanie, reklama i marketing
w zakresie stron internetowych, rozpowszechnianie reklam
za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych.
487093
(220) 2018 06 14
ZAREMBA MACIEJ PRACOWNIA KRAWIECKA
ZAREMBA, Warszawa
(540) Zaremba
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 40 szycie (produkcja na zamówienie), szycie odzieży na miarę.
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(210)
(731)

487099
(220) 2018 06 14
G. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) made in g fast fashion

(210)
(731)

(531) 26.04.07, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna markowej
odzieży, akcesoriów i galanterii skórzanej.

(531) 26.04.09, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo, outsourcing, kadry-płace, zeznania podatkowe, 36 doradztwo finansowe, 41 nauczanie,
kształcenie, 45 usługi prawne.

487102
(220) 2018 06 14
G. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) made in g denim

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.04.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna markowej
odzieży, akcesoriów i galanterii skórzanej.
487103
(220) 2018 06 14
G. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) made in g accessories

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna markowej
odzieży, akcesoriów i galanterii skórzanej.

487138
(220) 2018 06 15
KPF GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KSIĘGOWOŚĆ PRAWO FINANSE KPF GROUP

487140
(220) 2018 06 15
MMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łask
(540) VIMONTE

(531) 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież męska, w szczególności koszule, garnitury, marynarki, spodnie, swetry, płaszcze, paski, rękawice,
nakrycia głowy, krawaty, muszki, 35 sprzedaż detaliczna
i hurtowa odzieży męskiej, w szczególności koszul, garniturów, marynarek, spodni, swetrów, płaszczy, pasków, rękawic,
nakryć głowy, krawatów, muszek.
487142
(220) 2018 06 15
MADRA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) bene nati
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 03.07.01, 27.05.01
(510), (511) 25 legginsy, bluzy dresowe, spodnie, krótkie
spodnie, bluzy z kapturem, koszulki bez rękawów, koszulki
z krótkim rękawem, podkoszulki z długimi rękawami, koszulki
na ramiączkach.

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 napędy do bram, napędy do bram przemysłowych, napędy do bram segmentowych, napędy do bram
rolowanych, napędy do krat rolowanych, napędy do rolet
zewnętrznych.

(210) 487154
(220) 2018 06 15
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) MELUZYNA
(510), (511) 12 mikroautobusy, samochody towarowo - osobowe, samochody pożarnicze, nadwozia samochodowe,
samochody dostawcze, części zamienne do samochodów,
samochody osobowe, pojazdy lądowe, samochody półciężarowe, samochody elektryczne.

487135
(220) 2018 06 15
KRISPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Psary Małe
(540) STARCUS
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(210)
(731)

487198
(220) 2018 06 18
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) GARDAN

(540) MOON FOOD

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, środki
przeciwbólowe do użytku medycznego, środki przeciwgorączkowe, środki przeciwzapalne.

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nabiał i substytuty nabiału, jaja i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, gotowe dania, przekąski i desery składające się
głównie z mięsa, ryb, owoców morza, mięczaków, nabiału,
jaj, owoców lub warzyw, 30 ryż, mąka i produkty zbożowe,
potrawy na bazie mąki, wyroby cukiernicze i słodycze, cukier, miód, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda,
ocet, sosy, przyprawy, gotowe dania zawierające ryż, gotowe
dania zawierające makaron, 31 świeże warzywa i owoce, nasiona, orzechy, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, dekoracje kwiatowe [naturalne], 43 usługi gastronomiczne, usługi
w zakresie przygotowywania posiłków i napojów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kateringowe, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem posiłków
i napojów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków z dostawą
na miejsce.

487205
(220) 2018 06 18
SOBIERAJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawidz Kościelny
(540) Flamink
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, 42 usługi
projektowania.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)

487209
(220) 2018 06 18
SOBIERAJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawidz Kościelny

487238
(220) 2018 06 18
CZEPCZYŃSKI ARTUR JAWET-NIERUCHOMOŚCI,
Zatom Nowy
(540) WEZAJ Udany Wypoczynek
(510), (511) 39 wypożyczanie rowerów, wypożyczanie żaglówek, wypożyczanie kajaków, wypożyczanie jednostek
pływających, informacja turystyczna, zwiedzanie turystyczne, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, udzielanie informacji turystycznych, organizacja wycieczek turystycznych, usługi przewodników turystycznych,
usługi rezerwacji podróży turystycznych, usługi osobistych
przewodników turystycznych, udzielanie informacji turystom związanych z wyprawami i zwiedzaniem, usługi w zakresie organizowania wycieczek na rzecz turystów, usługi
biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, zwiedzanie
turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, organizowanie usług przewodników turystycznych, planowanie podróży, organizowanie
podróży, organizowanie podróży samolotowych, transport
lądowy podróżnych, organizowanie wycieczek [krótkich
podróży], planowanie i organizowanie podróży, doradztwo
w zakresie podróży, organizowanie podróży i rejsów, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja biletów na podróż,
przewożenie podróżujących autobusami, usługi rezerwacji
wczasów i podróży, agenci zajmujący się organizowaniem
podróży, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące
podróży, usługi agencji rezerwującej podróże lotnicze, planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, rezerwacja
miejsc na podróż autokarem, rezerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycznych, rezerwowanie podróży i wycieczek wakacyjnych, usługi agencyjne obejmujące organizację
podróży, organizowanie transportu i podróży, organizowanie
podróży zagranicznych dla celów kulturalnych, planowanie
i rezerwowanie podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, agencje rezerwacji podróży, 43 usługi
hotelowe, domy turystyczne, rezerwacja zakwaterowania dla
turystów, organizowanie zakwaterowania dla turystów, usługi hosteli dla turystów, usługi biura turystycznego związane
z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, rezerwowanie
(210)
(731)

(531) 26.05.01, 29.01.01, 26.13.25
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, 42 usługi
projektowania.
487212
(220) 2018 06 18
PMP CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) STACJA KEBAB
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, restauracje.
(210)
(731)

487214
(220) 2018 06 18
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TFI ENERGIA S.A.

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, fundusze inwestycyjne wzajemne, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, usługi
finansowania, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych,
wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], zarządzanie finansami.
(210)
(731)

487217
(220) 2018 06 18
MOONFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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pokojów dla podróżnych, rezerwacja pokojów hotelowych
dla podróżnych, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach.
487240
(220) 2018 06 18
CZEPCZYŃSKI ARTUR JAWET-NIERUCHOMOŚCI,
Zatom Nowy
(540) WEZAJ UDANY WYPOCZYNEK
(210)
(731)
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ków elektronicznych, agencje rezerwacji podróży, 43 usługi
hotelowe, domy turystyczne, rezerwacja zakwaterowania dla
turystów, organizowanie zakwaterowania dla turystów, usługi hosteli dla turystów, usługi biura turystycznego związane
z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, rezerwowanie
pokojów dla podróżnych, rezerwacja pokojów hotelowych
dla podróżnych, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach.
487242
(220) 2018 06 18
CZEPCZYŃSKI ARTUR JAWET-NIERUCHOMOŚCI,
Zatom Nowy
(540) A/C CZEPCZYŃSKI RODZINA PASJA BIZNES
(210)
(731)

(531) 05.01.01, 05.01.07, 05.03.13, 05.03.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 wypożyczanie rowerów, wypożyczanie żaglówek, wypożyczanie kajaków, wypożyczanie jednostek
pływających, informacja turystyczna, zwiedzanie turystyczne, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, udzielanie informacji turystycznych, organizacja wycieczek turystycznych, usługi przewodników turystycznych,
usługi rezerwacji podróży turystycznych, usługi osobistych
przewodników turystycznych, udzielanie informacji turystom związanych z wyprawami i zwiedzaniem, usługi w zakresie organizowania wycieczek na rzecz turystów, usługi
biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, zwiedzanie
turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, organizowanie usług przewodników turystycznych, planowanie podróży, organizowanie
podróży, organizowanie podróży samolotowych, transport
lądowy podróżnych, organizowanie wycieczek [krótkich
podróży], planowanie i organizowanie podróży, doradztwo
w zakresie podróży, organizowanie podróży i rejsów, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja biletów na podróż,
przewożenie podróżujących autobusami, usługi rezerwacji
wczasów i podróży, agenci zajmujący się organizowaniem
podróży, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące
podróży, usługi agencji rezerwującej podróże lotnicze, planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, rezerwacja
miejsc na podróż autokarem, rezerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycznych, rezerwowanie podróży i wycieczek wakacyjnych, usługi agencyjne obejmujące organizację
podróży, organizowanie transportu i podróży, organizowanie
podróży zagranicznych dla celów kulturalnych, planowanie
i rezerwowanie podróży liniami lotniczymi za pomocą środ-

(531) 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 35 marketing telefoniczny, marketing referencyjny, marketing internetowy, informacja marketingowa,
kampanie marketingowe, usługi marketingowe, reklama
i marketing, marketing dotyczący promocji, administrowanie dotyczące marketingu, planowanie strategii marketingowych, projektowanie badań marketingowych,
opracowywanie ankiet marketingowych, analiza trendów
marketingowych, marketing imprez i wydarzeń, pomoc
w zakresie marketingu, udzielanie informacji dotyczących
marketingu, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo
dotyczące zarządzania marketingowego, badania rynku
i badania marketingowe, doradztwo w zakresie marketingu
biznesowego, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego,
badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, doradztwo
związane z rozwojem wizerunku firmy, pomoc w zakresie
działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, badania w dziedzinie
strategii marketingowych, usługi doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej, opracowywanie i wdrażanie
strategii marketingowych na rzecz innych, reklama i usługi
reklamowe, usługi badawcze związane z reklamą, kompilacja
statystyk związanych z reklamą, rozpowszechnianie danych
związanych z reklamą.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

477146, 483817, 484656, 485590, 485591, 486034, 486511

2

484656

3

474903, 482426, 483821, 484656, 485784, 485785, 485893, 486163, 486540, 486617, 486744, 486965, 486982,
487074

4

474871, 486807

5

474903, 483821, 484656, 485784, 485785, 485893, 486011, 486017, 486034, 486513, 486617, 486693, 486706,
486726, 486727, 486744, 486746, 486747, 486748, 486797, 486887, 486962, 486965, 486968, 486981, 487009,
487074, 487198

6

482474, 485482, 486832, 486930, 487014

7

485513, 486087, 486185, 486465, 486808, 487018, 487077, 487135

8

474903, 486185

9

474774, 474804, 474871, 474888, 474923, 482474, 482717, 482730, 483022, 484581, 485155, 485749, 485752,
485757, 485875, 485939, 485978, 486070, 486078, 486084, 486202, 486248, 486586, 486711, 486828, 486844,
486845, 486909, 486910, 486911, 486912, 486966, 487015, 487077, 487090

10

474903, 475898, 475899, 482426, 485784, 485785, 485893, 485926, 486751, 486968

11

474804, 482760, 483817, 485477, 485491, 486077, 486586

12

474871, 475431, 486808, 487090, 487154

14

482474

16

475417, 475420, 482474, 483258, 484605, 484751, 485590, 485591, 485887, 485888, 485889, 485890, 485891,
485922, 485976, 485978, 486016, 486069, 486210, 486844, 486909, 486910, 486911, 486912, 486994, 487015,
487069

17

485590, 485591, 486586

18

482474, 486898, 486901

19

482474, 482760, 483817, 484656, 485509, 485529, 486586, 486832, 486859

20

482474, 485482, 485488, 486708, 486930

21

482474, 485922, 486210

22

475417, 486930

23

485490

24

485173, 485976, 486930

25

482474, 486541, 486844, 486863, 486898, 486901, 487093, 487140, 487142

26

487093

28

474826, 482474, 486069, 486075, 486808, 486844

29

483943, 483944, 484105, 484385, 484470, 485163, 485164, 485379, 485899, 486080, 486515, 486541, 486673,
486674, 486699, 486815, 486817, 486893, 487091, 487217

30

474829, 475336, 482344, 483943, 483944, 484470, 485033, 485163, 485164, 485446, 486080, 486145, 486209,
486541, 486673, 486674, 486699, 486815, 486817, 486893, 487091, 487217

31

485755, 486501, 486541, 486981, 487217

32

482192, 482225, 483888, 484105, 485163, 485164, 485320, 485474, 485475, 485476, 486011, 486017, 486026,
486031, 486541, 486970, 487091

33

475901, 484105, 485033, 486026, 486031, 486192, 486209, 486508, 486541

34

485651, 487090
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1

2

35

462354, 474774, 474830, 474903, 475933, 482136, 482474, 482717, 482730, 483022, 483258, 483817, 483841,
483943, 483944, 484605, 485033, 485040, 485042, 485043, 485155, 485163, 485164, 485379, 485488, 485529,
485749, 485752, 485777, 485832, 485888, 485889, 485890, 485891, 485976, 485978, 485992, 486016, 486022,
486070, 486078, 486080, 486084, 486163, 486185, 486190, 486193, 486195, 486248, 486511, 486516, 486518,
486526, 486539, 486540, 486549, 486586, 486708, 486714, 486834, 486835, 486836, 486863, 486897, 486909,
486910, 486911, 486912, 486947, 486981, 486982, 487014, 487018, 487092, 487099, 487102, 487103, 487138,
487140, 487205, 487209, 487242

36

462354, 482474, 485040, 485042, 485043, 485832, 485960, 485992, 486549, 486707, 486914, 486923, 486925,
486974, 487138, 487214

37

474774, 482474, 485155, 485509, 485513, 485992, 486178, 486711, 486714, 486897, 486977, 487010, 487077

38

474774, 482474, 485749, 485752, 485978, 486016, 486522, 486863, 486909, 486910, 486911, 486912

39

474018, 475930, 475931, 482474, 484105, 485040, 485042, 485043, 485777, 485992, 486022, 486526, 486841,
486843, 486844, 486845, 486909, 486910, 486911, 486912, 487238, 487240

40

485163, 485164, 486708, 486751, 486983, 487093

41

475350, 475420, 481083, 482136, 482474, 482717, 482730, 483022, 483258, 484105, 484605, 484751, 485749,
485751, 485752, 485832, 485887, 485888, 485889, 485890, 485891, 485939, 485960, 485978, 486022, 486078,
486080, 486084, 486193, 486195, 486248, 486516, 486518, 486526, 486541, 486547, 486549, 486710, 486834,
486835, 486836, 486841, 486843, 486844, 486845, 486892, 486909, 486910, 486911, 486912, 486947, 486982,
486994, 487015, 487016, 487138, 487205, 487209

42

474774, 475420, 482474, 482717, 482730, 485482, 485513, 485939, 485978, 486022, 486070, 486078, 486080,
486084, 486183, 486248, 486518, 486711, 486834, 486835, 486836, 486863, 486897, 486909, 486910, 486911,
486912, 486983, 487015, 487077, 487205, 487209

43

462354, 474018, 475336, 482474, 484105, 485163, 485164, 485379, 485421, 485446, 485491, 485777, 485899,
485960, 486016, 486022, 486080, 486168, 486541, 486710, 486947, 487212, 487217, 487238, 487240

44

474903, 478237, 483821, 484105, 485926, 486168, 486537, 486707, 486710, 486892, 487016, 487041

45

474891, 482717, 482730, 483841, 485922, 486022, 486078, 486084, 486248, 486518, 486890, 486974, 487138

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

#jestemzbeerem
#KULTuraWODKI
’m Immemory
10 DZIESIĄTKA FINANSE
100 rad Z nami sobie poradzisz
KRZYŻÓWKI RODZINNE
100 rad Z nami sobie poradzisz PANORAMY
100 rad Z nami sobie poradzisz SZYFRO
100 rad Z nami sobie poradzisz
WYKREŚLANKI
7 BREWERS
A/C CZEPCZYŃSKI RODZINA PASJA BIZNES
AA Dream Minerals
AKACJA
Akcja Komunikacja
AMERCOM
Amsti
ARIA
ATELIER SZARPI KŁAK AFRO LOKI EST 2014
ATOM PRACOWNIA RTG
axotonil
BALTHAZAR
BAŁTYCKIE PREMIUM
BAŁTYCKIE
bene nati
bielsin
BIG BOB
BRAVE
CalPol
CANDY BUZZ
CANDY SODA
CENTRUM SZKOLENIOWE TVS
CERAMBELL
CHEETOS MIX-UPS
CHLOR-CLEAN
CODE & PLAY kodowanie dla dzieci
CYBER RESCUE
CYBER RESCUE
CZERWONY PIEC
DAHLIA MATIC FOCUS ON CUSTOMER
VALUE
DIGITAL FINGERPRINTS
digitec smart solutions
DiscovAir
dom whisky

485476
475901
486828
486923
486910
486912
486911
486909
474830
487242
486617
486168
486190
474826
486977
474923
478237
486537
486693
486016
482225
482192
487142
487090
485490
485529
486511
485320
483888
485751
483817
474829
487009
484751
485040
485043
475336
486518
485042
474774
486070
486947

double espresso de
Double Espresso
Dream Cup
DRUKARNIA Art
DXD ENGINEERING POLAND
DZIESIĄTKA FINANSE
e-automatyk
ecars
Eltra
enelsenior
energia do kawy
energia do kawy
ErgisStretch
ETi Adicto GO!
EUROKAN
EXALA
EXERGON
FARMER OLAF
Farmer WYTWÓRNIA PASZ
I KONCENTRATÓW
Feel The Travel
FERRUM LEK
FESTIWAL SMAKÓW
FIREWOOL
FIVE DIMENSIONS
Flamink
FlexPoint DYNAMIC SEATING POSITIONING
FLORAVIN
Forever Young by 4uCAVALDI
FORTISMAN MAN SERIES
FORTISMAN MAN SERIES
FORUM
FP
FUNDACJA ANNY FLOREK
CZAS DZIECIŃSTWA
FY FOREVER YOUNG by Paul Rovicky
G ARD
GALERIA BRODNICA
GARDAN
glodny.pl
GOMA G
GONGNIU
Granity Skwara - Kamień Naturalny
GRECKA AMFORA
GREENFROST

486195
486193
485421
486983
486087
486925
487077
486966
484581
486710
485163
485164
485591
486145
486714
485155
486183
486069
486981
474018
486797
483841
486807
486897
487205
475899
477146
486898
486011
486017
485888
475898
487016
486901
486034
485832
487198
485777
487018
486586
486859
486699
486673
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1

2

1

2

Gruba Baśka
Grupa Dudek
GRUPA HASCO
HAWK MOTORS
HORECAGREEN
HORYZONT ubezpieczenia - inwestycje
HRC
icook Exclusively form Amway
IMMUSEC
IMMUSEC
IMMUSEC
IMMUSEC
IMMUSEC
INDYKPOL Bianka PIERŚ GOTOWANA
Z INDYKA GWARANCJA 100% jakości
INNO-BIMEXINUM
JESTEM ALEX
JeT GaRNET
JURAPARK BAŁTÓW
JURAPARK KRASIEJÓW
JURAPARK SOLEC
JURAPARK
KAMIENIARSTWO NAGROBKI Puchalski
karpating
KMICIC PIWO JASNE PEŁNE RECEPTURA
BROWARÓW REGIONALNYCH
kompleks TLA
Konferencja truskawkowa
KRAINA MUZYKI
KSIĘGOWOŚĆ PRAWO FINANSE KPF GROUP
LACIDENT
Lajkonik Wypiekarnia
LARSSON
LAS VEGAN’S
Lato PEŁNE SŁOŃCA
Lato PEŁNE SŁOŃCA
LAVECO
LEXPERIENCE
LIDL Więcej na radość z życia!
LIPNIK
LISIN
Lody Gusto Wytwórnia Lodów Włoskich
Lokovita
Lokovitki
Love stim
Lubderm
M Master1.pl
made in g accessories
made in g denim
made in g fast fashion
maika

486026
486526
483821
486178
486674
486914
486210
485491
482717
482730
486078
486084
486248

MEDICAGO
MEDICAL HEMP Professional cosmetics
MELUZYNA
MIAROLOGIA
MIEJSKA WYPOŻYCZALNIA
SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH VOZILLA
mint-media
MLEKO Z MLEKA
MŁODY SOLON
MODUŁOWE PRACOWNIE PRZYRODNICZE
MONTOSTAL
MOON FOOD
nanomax GRUNT TO ZDROWIE
naturel
Naturell UROMAXIN + C
STANDARYZACJA PAC
12% składnika aktywnego
NF FUTURENET café
NIEZBĘDNIK INTELIGENTA POLITYKA
NO.TABLE
NOCNY market
NRGBIKE
OCM
oxybaria
PACKER
pap deco
PASZPORTY POLITYKI
PBC Planner
PBC POLSKIE BADANIA CZYTELNICTWA
PBC
piranha cut
PLESZEWSKA FABRYKA KOTŁÓW
PODOLAND
Polbruk A CRH COMPANY
POLITYKA POMOCNIK HISTORYCZNY
POLITYKA.PL
POLOVOX
Primo Gusto
PROCTOULGIN
PROTEGO SECURITY
psc TRANSITION TECHNOLOGIES
PUFFINO
qbek
racing corner
RC TV RED CARPET
REPUBLIKA BURGERA
RODZINA ZDROWIA Biotimea
RODZINA ZDROWIA Carbon One
RODZINA ZDROWIA Minosil
RS INDEX
s sas

486706
487074
487154
475420

485899
486965
487069
485513
486843
486841
486844
486845
486832
486022
486970
474903
483258
486994
487138
486513
483944
474871
485033
486815
486817
486163
486890
487092
484105
485173
485446
486746
486726
486968
486744
485992
487103
487102
487099
484605

475931
486516
486501
486515
487015
487010
487217
484656
485651

485893
486541
485889
486075
485960
475431
486707
485926
475417
487014
485887
486834
486836
486835
486185
486077
486892
485509
485890
485891
486962
484470
486887
474891
485939
482760
484385
486539
486522
485379
486747
486748
486727
475350
486708

82
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1

Saint Jadwiga European Award
- Europaeo Praemium Sanctae Hedvigis
Scandic Sofa
SEGREC
Sendal
serdog
SetPoint ONE
SHAMASA
SHOP LINE
Silesia Outlet
SONALMED
SOTBE
SROKA O
STACJA KEBAB
STARCUS
StretchErgis
studio s-13
systemy osłonowe HANAROL
ŚLIWOWICA z MANUFAKTURY WYKONANA
METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI
MANUFAKTURA WÓDKI WYRÓB PREMIUM
PRODUKT POLSKI DESTYLATY
Z MIEDZIANEGO ALEMBIKA LEŻAKOWANE
W DĘBOWYCH BECZKACH
PO MIODZIE PITNYM
TVS
tech garden
TECH TECH STEROWNIKI
TFI ENERGIA S.A.
TFPremium
THERMOVAL
TROJAK Odszkodowania

2

483022
485488
485922
486080
486893
486202
486540
485482
462354
487041
485477
486982
487212
487135
485590
485978
486930

486192
485749
475933
485875
487214
485757
474804
486974

Nr ZT29/2018
1

TRZYPOZIOMY
Tuszyńscy Miody z tradycjami
TVS
TWINS - INSTALL Sp. z o.o.
Ultravox Maxe - Ultra rozwiązanie
na ból gardła
Ultravox Maxe - Ultra wsparcie
na ból gardła
URSTYLE
VI.BE.MAC.
VICTORIA GRANDE
VIMONTE
WATER KING
wellCAMdent
WEZAJ Udany Wypoczynek
WEZAJ UDANY WYPOCZYNEK
WINST
WKS FLOTA
Włocławki. Usiądziesz z wrażenia!
WM MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH
WOZOWNIA
Wypiecki
Wysoka Kaśka
Z DOBRY ZBEER
Zaremba
zbeer
ZIOŁA MATEUSZA
złoty E KOSZYK
ZWIĄZEK SOLIDARNOŚCI POLSKICH
KOMBATANTÓW
zz pharma dziecko

2

486547
486209
485752
486711
485785
485784
486863
486465
486508
487140
486808
486751
487238
487240
485755
481083
487091
482474
486549
483943
486031
485474
487093
485475
482344
482136
485976
482426

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.
490578
608701
688284
715223
1191890
1249272
1251684
1294667
1380712
1408886
1408892
1408913
1408914
1408947
1408968
1409052
1409058
1409066
1409095
1409107
1409119
1409120
1409121
1409138
1409141
1409143

HAMKA’S (2018 06 07)
29, 30
WILCO (2018 04 13)
7
CASADECO (2018 06 14)
24, 27
SONNORA (2018 05 29)
CFE: 01.03.02, 08.01.18,
7, 11, 21, 30, 42
27.03.01, 27.05.01
TANECO (2018 05 21)
CFE: 05.05.21, 27.05.08, 29.01.13
1, 2, 4,
17, 40
Mondialbox (2018 06 05)
35, 38, 39
TRROTT (2016 10 07)
CFE: 26.11.12, 27.05.17
12, 35
SINFRONTAL (2018 06 11)
5
VIENNA HOUSE (2018 03 12)
39, 41, 43
Floormax (2018 03 23)
19
Energy & Taste from Nature GOLDEN FIGS
(2018 02 09, 2018 02 09)
CFE: 25.01.05, 27.05.10
29, 30, 32
NEIPILEPT (2018 04 17)
5
Ketoaminol (2018 04 17)
5
SHANGQIUDAN (2018 03 29)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
25
ZWEISTEIN (2018 03 27,
25, 32, 33, 41, 43
2018 03 07)
PUERTO VODKA (2018 03 22)
CFE: 25.01.17, 27.05.19, 29.01.15
33
Cigar’s Barrel (2018 03 20)
33
Schlittenknig (2018 03 29, 2018 03 21)
CFE: 18.01.17, 24.09.03, 27.05.01
28
WHITE DIAMONDS (2018 03 21, 2018 01 09)
CFE: 17.02.01, 24.05.03, 25.01.25, 29.01.14
33
DRINKS&COMMUNITY
9, 35
(2018 03 15, 2017 09 20)
N NET (2018 03 17, 2017 10 30)
CFE: 01.15.15, 14.01.01, 26.03.04, 26.15.01,
1
27.05.10
2018 03 16, 2017 10 30)
CFE: 01.13.01, 26.15.01
1
2018 03 16, 2017 10 30)
CFE: 05.03.11, 05.11.01, 26.01.01
1
2018 02 22, 2017 12 21)
CFE: 19.01.04, 19.07.07, 26.07.25, 29.01.15
1, 4
PUTYPT (2017 12 07)
CFE: 27.05.10
16
2018 05 01)
CFE: 02.09.04, 26.13.25
1

1409150
1409170
1409179
1409182
1409285
1409335
1409365
1409400
1409404
1409433
1409442
1409445

1409449
1409455
1409465
1409475
1409500
1409501
1409609
1409672
1409685
1409689

WiN (2018 04 30)
CFE: 24.15.01, 27.05.17
4
2NT (2018 03 16, 2017 10 30)
CFE: 20.05.07, 24.15.02, 26.11.03, 26.15.01
1
N NET (2018 03 16, 2017 10 30)
CFE: 26.03.04, 26.15.01, 27.05.10
1
Rootwin (2018 04 17, 2017 11 07)
1, 5
Active Flora baby
(2018 02 12, 2018 01 23)
CFE: 01.13.01, 25.05.02, 27.05.10
5
Ceresrecruitment (2018 05 03)
35
2018 03 28)
CFE: 03.03.01, 28.03.00
19
SQUARE ONE (2018 04 04)
CFE: 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
35
2017 11 22)
CFE: 05.05.20, 28.03.00
29, 31
deli (2018 01 04)
CFE: 25.01.06, 26.11.03, 27.05.24
8, 9, 16, 18
avto.pro (2018 01 29)
CFE: 03.07.17, 26.11.08, 27.03.01,
35, 42
27.05.01
MILEŞTII MICI MILEŞTII MICI MM
(2018 03 14)
CFE: 05.07.10, 19.01.01, 24.01.01, 24.09.11, 33, 35
25.01.05, 27.05.10
YAdON (2017 12 08)
CFE: 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
7
NAR (2017 12 27)
CFE: 27.05.01
17
ABC.RICARD Worldwide Moving
(2018 01 31, 2017 09 21)
CFE: 26.04.02, 27.05.10, 29.01.14
39
RISE FESTIVAL (2018 04 15)
41
EMOTIQ (2018 03 08,
9, 16, 21, 25, 28,
35, 36, 38, 39, 41,
2018 02 05)
42, 43, 45
BEBEAR (2018 03 19)
18
BAHIVAN (2018 03 21)
CFE: 25.03.25, 27.05.02, 29.01.13
29
FABIO FRANCO (2018 02 27)
CFE: 27.05.01
25, 35
FORGET FOUNDATION
3
(2018 04 26, 2017 10 26)
TRENDPLUS (2018 02 26)
CFE: 27.05.17
25, 35

84
1409723
1409769
1409828
1409850
1409853
1409860
1409862
1409917
1409953

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
letyshops (2017 12 26, 2017 11 28)
CFE: 24.05.01, 27.05.08, 29.01.13
35, 36
OXILINE (2018 01 24)
1
MAYVINCI (2018 01 23, 2018 01 17)
1, 2, 3
VPSX/Workplace (2018 04 04)
9
Cling (2017 08 22, 2017 04 21)
9, 35, 38,
42, 45
UNDERGREEN (2018 02 21, 2017 09 04)
CFE: 05.03.13, 05.09.01, 26.04.09,
1, 5
27.05.24, 29.01.15
MANIA (2018 03 06, 2018 02 19)
CFE: 02.09.01, 19.03.03, 27.05.01, 29.01.01
35
fortesse PRO (2017 12 20, 2017 09 04)
CFE: 27.05.09
3
2018 01 23)
CFE: 02.09.01, 26.11.02, 28.05.00, 29.01.12
3

1409984
1409994
1410012
1410043
1410049
1410081
1410128
1410140
1410141

Nr ZT29/2018

RauAktiv (2018 04 28, 2018 02 19)
1
LUXVISAGE (2018 02 28)
CFE: 27.05.11
3, 44
Capable (2017 12 05)
CFE: 27.05.01
3, 5, 16
ReNerve (2018 04 03, 2017 10 12)
5, 10
VXL (2018 01 20)
CFE: 24.15.03, 26.03.04, 26.05.01,
1, 17
29.01.12
GEMIERI (2018 05 11)
33
Primalac (2018 02 14, 2017 11 20)
CFE: 05.03.13, 26.15.01, 27.05.03,
5, 29, 30
29.01.13
ROSA (2017 12 13)
8, 11, 17, 21
EPANOVA (2018 01 29)
5

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1191890,
1409179,

1409119,
1409182,

1409120,
1409769,

1409121,
1409828,

1409138,
1409860,

1409143,
1409984,

2

1191890,

1409828

3

1409685,

4

1191890,

1409828,

1409917,

1409953,

1409994,

1410012

1409138,

1409150

5

1294667,
1410043,

1408913,
1410128,

1408914,
1410141

1409182,

1409285,

1409860,

7

608701,

715223,

1409449

8

1409433,

1410140

9

1409107,

1409433,

1409500,

1409850,

1409853

10

1410043

11

715223,

12

1251684

16

1409141,

1409433,

1409500,

1410012

17

1191890,

1409455,

1410049,

1410140

18

1409433,

1409501

19

1408886,

1409365
1409500,

1410140

1408968,

1409500,

1409672,

1409689

1410128

1409170,
1410049

1410012,

1410140

21

715223,

24

688284

25

1408947,

27

688284

28

1409066,

1409500

29

490578,

1408892,

1409404,

1409609,

30

490578,

715223,

1408892,

1410128

31

1409404

32

1408892,

1408968

33

1408968,

1409052,

1409058,

1409095,

1409445,

1410081

35

1249272,
1409500,

1251684,
1409672,

1409107,
1409689,

1409335,
1409723,

1409400,
1409853,

1409442,
1409862

36

1409500,

1409723

38

1249272,

1409500,

1409853

39

1249272,

1380712,

1409465,

1409500

40

1191890

41

1380712,

1408968,

1409475,

1409500

42

715223,

1409442,

1409500,

1409853

43

1380712,

1408968,

1409500

44

1409994

45

1409500,

1409853

1409445,

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.
476070
476072
477953
480418
481134
482405
482431
482583

N. V. NUTRICIA
2018 03 19
5
N.V. NUTRICIA
2018 03 19
5
Groupe Canal + S.A.
2018 03 27
35, 38, 41
BASEL OLTEN PHARM SPÓŁKA AKCYJNA
2018 06 05
3
Hipp & Co
2018 06 26
3, 5
Intenso Sales GmbH
2018 06 25
9, 35
MacDermid Performance Solutions
Italiana S.r.l.
2018 06 26
1
PROTINA Pharmazeutische
Gesellschaft mbH
2018 06 25
5, 31

480682
477400
482134
455592

480790
462396
482363

MEICA Ammerländische Fleischwarenfabrik
Fritz Meinen GmbH & Co. KG
2018 06 27
29, 30, 32, 35, 43
CARTIERE PAOLO PIGNA S.P.A.
2018 06 12
16
Mc Donald’s International Property
Company
2018 06 19
30
NATURA MARKETING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 06 26
35
Vifor (International) AG
2018 06 29
5
JABŁONOWSKI ŁUKASZ
2018 07 02
25, 29, 32, 35
BIKOR PCC Małgorzata Wedekind
2018 07 02
3, 5, 21, 35, 41

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.
1401718
747400

AXXON Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
2018 06 28
Swiss Pharma International AG
2018 06 29

3, 5
5
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