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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 alfabe-
tycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towaro-
wych 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.



BIULETYN
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 23 lipca 2018 r. Nr ZT30

OGŁOSZENIA  O  ZGŁOSZONYCH  W  URZĘDZIE PATENTOWYM  
ZNAKACH  TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje  
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych,  
mają następujące znaczenie:

(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego

(220) – data zgłoszenia znaku towarowego

(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)

(310) – numer zgłoszenia priorytetowego

(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*

(510) – wykaz towarów i/lub usług

(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją  
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego

(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)

(540) – prezentacja znaku towarowego

(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, 
jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego 
albo wspólnego prawa ochronnego

(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL



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

Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego  
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej 

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS  
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

(210) 463413 (220) 2016 11 02
(731) ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ BANK ŻYWNOŚCI 

W TRÓJMIEŚCIE, Gdańsk
(540) DOBRe na BanK dobrenabank.pl

(531) 29.01.14, 27.05.01, 11.03.09, 11.01.01, 11.01.02, 11.01.03, 
11.01.04

(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów 
(w tym on-line) obejmujących: żywność, napoje, produk-
ty farmaceutyczne, reklama, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, obsługa programów lojalnościowych, 36 or-
ganizowanie funduszy na cele dobroczynne, organizo-
wanie zbiórek charytatywnych, organizowanie zbiórek 
różnych produktów w celach charytatywnych, organi-
zowanie zbiórek żywności, zbiórki funduszy na cele do-
broczynne, wydawanie bonów w związku z programami 
lojalnościowymi, usługi powiernicze, zarządzanie nie-
ruchomościami, usługi finansowe, informacje bankowe, 
operacje bankowe, 41 usługi edukacyjne, usługi eduka-
cyjne związane z ochroną środowiska, usługi edukacyj-
ne w zakresie stylu życia, usługi edukacyjne w zakresie 
przeciwdziałania marnowania żywności i składników 
odżywczych, organizowanie kongresów, seminariów, 
konferencji i działalności o charakterze edukacyjnym lub 
kulturalnym, organizowanie wystaw w celach eduka-
cyjno -szkoleniowych oraz kulturalnych, organizowanie 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów, warsztaty kulinarne, 
dietetyczne, zarządzania budżetem domowym, usługi 
w zakresie rekreacji, rezerwowanie miejsc na spektakle, 
usługi w zakresie organizowania, rezerwacji, komercja-
lizacji wszelkich usług kulturalnych, sprzedaży biletów, 
kluby wakacyjne (animacje, zajęcia sportowe, kulturalne, 
warsztaty kulinarne i rozrywka).

(210) 467622 (220) 2017 02 15
(731) TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) tvn 24

(531) 26.01.05, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interak-
tywne gry komputerowe, urządzenia do nagrywania, 
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, in-
formacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru 
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-
wodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i sa-
telitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki tele-
wizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, 
urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału za-
wierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe 
zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów 
telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające deko-
der i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych 
i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowa-
nym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywa-
nych programów (osobisty rejestrator obrazu), programy 
komputerowe, programy komputerowe umożliwiające użyt-
kownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednic-
twem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do pro-
wadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem kom-
puterowym, programy komputerowe do obsługi interaktyw-
nej telewizji, urządzenia do zapisu audio i video w postaci 
skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia 
do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, 
dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elek-
tronicznym, aparaty telefoniczne, monitory, komputery 
i urządzenia towarzyszące, komputery przystosowane 
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do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie 
naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi w zakresie re-
klamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, 
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe 
w środkach masowego przekazu, usługi produkcji audycji 
i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, 
usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i pró-
bek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi im-
presaryjne w działalności artystycznej, usługi badania opinii 
publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie in-
formacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, 
pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności go-
spodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności go-
spodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni 
wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu interneto-
wego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, 
audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych 
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy vi-
deo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach 
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, 
gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, 
urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i repro-
dukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w for-
mie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej apa-
ratury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, 
naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników 
sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorni-
ków telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych 
i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń 
do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających 
zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych za-
wierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów 
telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierają-
cych dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów tele-
wizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów pa-
pierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, 
czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, me-
bli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej 
wymienionych towarów z naniesionym logo jako elemen-
tem reklamowo - ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, 
bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylep-
nych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, 
długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizy-
tówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, bu-
dziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy kompute-
rowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria 
skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, ka-
pelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetycz-
ki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, 
latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, na-
klejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompakto-
wych i kaset, ołówki, opakowania na napoje, organizery, 
otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, 
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, 
plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki 
pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radiood-
biorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy po-
dróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skro-
baczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, 
szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, 
t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki 
żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścien-
ne, zegarki, znaczki z logo, 38 dostarczanie dostępu do inter-
netu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elek-

tronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów 
internetowych www, dostarczanie dostępu do stron MP3 
i MP4 w internecie, dostarczanie dostępu do zasobów mu-
zycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 
umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych 
serwerów i portali internetowych, prowadzenie, organizowa-
nie, udostępnianie, przesyłanie i rozpowszechnianie serwi-
sów internetowych i portali internetowych, usługi serwisu 
internetowego i portalu internetowego obejmujące usługi 
polegające na: przesyłaniu i rozpowszechnianiu informacji, 
danych i treści tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z za-
kresu wiadomości bieżących, nauki, techniki, fantastyki, edu-
kacji, zdrowia, medycyny, hobby, rozrywki, kultury i sportu, 
usługi umożliwiania samoprezentacji, komunikacji i konwer-
sacji użytkownikom serwisu lub portalu internetowego 
za pomocą portalu internetowego, dostarczanie interfejsów 
dostępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia 
i dostosowywania usług elektronicznych do indywidualnych 
potrzeb użytkowników usługi elektronicznej, udostępnianie 
internetowych forów dyskusyjnych, udostępnianie komuni-
katorów internetowych, usługi transmisyjne w sieci www, 
portale do współdzielenia materiałów wideo, usługi łączno-
ści elektronicznej, przesyłanie wiadomości, informacji i da-
nych za pośrednictwem internetu i innych sieci komputero-
wych i komunikacyjnych, udostępnianie on-line forów, 
czat-roomów, dzienników, blogów oraz serwerów do trans-
misji wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych po-
między użytkownikami, transmisja obejmująca nośniki elek-
troniczne, treści multimedialne, materiały wideo, filmy, 
obrazki, obrazy, teksty, fotografie, gry, treści wytworzone 
przez użytkownika, treści audio oraz informacje za pośred-
nictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komu-
nikacyjnych, zapewnianie wspólnych forów on-line dla 
użytkowników do wysyłania, oglądania, dzielenia się, kry-
tykowania, oceniania i komentowania treści wideo i innych 
treści multimedialnych, zapewnianie cyfrowej dystrybucji 
audycji audio i wideo za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, udostępnianie portalu z treściami wideo 
do wspólnego korzystania w celach rozrywkowych i eduka-
cyjnych, usługi telekomunikacyjne zawarte w tej klasie: usłu-
gi ogłoszeń elektronicznych, informacja o telekomunikacji, 
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, przydzielanie 
kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z tele-
zakupami, przesyłanie informacji, łączność poprzez termina-
le komputerowe, połączenie ze światową siecią komputero-
wą za pośrednictwem telekomunikacji, przydzielanie 
dostępu do baz danych, przydzielanie użytkownikowi dostę-
pu do światowej sieci komputerowej, transmisja przez tele-
wizję kablową, usługi poczty głosowej, usługi telefoniczne, 
zlecenia przywoławcze, usługi agencji informacyjnej: zbiera-
nie i rozpowszechnianie informacji i wiadomości, usługi emisji 
sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania 
programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumental-
nych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych 
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emi-
sji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, 
obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów 
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpo-
wszechniania programów i informacji za pośrednictwem 
sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyjne 
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne 
spersonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych 
i usług indywidualnie określonych dla każdego odbiorcy 
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abo-
nenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia 
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów 
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z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, 
usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzeda-
ży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację 
z klientem, usługi przekazu obrazu i dźwięku łącznie z umoż-
liwianiem wyboru z pośród wielu programów i inteligentnej 
automatycznej selekcji programów które mają być zapisy-
wane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, inte-
raktywnej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania infor-
macji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie 
dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewi-
zyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie 
informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienio-
nych usług, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji 
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, urządzeń 
do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogo-
wego, zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie da-
nych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu 
do internetu za pośrednictwem tej sieci,  usługi udostępnia-
nia czasu dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa,  
usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynaro-
dowych serwerów i portali internetowych, 41 usługi rozrywki 
i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyj-
nych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych 
i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organi-
zacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interak-
tywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług 
edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, 
dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w syste-
mie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynaj-
mowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i ob-
razu, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, 
dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach 
radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, organizo-
wanie koncertów, pokazów, imprez rozrywkowych, wido-
wisk teatralnych, usługi organizacji imprez sportowych, usłu-
gi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, 
dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www 
poprzez Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, 
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi obsługi 
technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmo-
wej: udostępnianie i rozpowszechnianie informacji, danych 
i innych treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych lu-
b/i obrazowych dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, publikacje 
elektroniczne książek, filmów i periodyków, fotoreportaże, 
dostarczanie rozrywki za pośrednictwem internetu, sieci 
komputerowych i sieci telekomunikacyjnych, w tym gier  
on-line, filmów, muzyki oraz programów sportowych, edu-
kacyjnych i kulturalnych, organizowanie, obsługa i prezentacja 
konkursów, zawodów, gier i quizów dla celów edukacyjnych 
i rozrywkowych, obsługa gier prowadzonych w systemie on-
-line, za pomocą sieci komputerowych, Internetu i sieci teleko-
munikacyjnych, usługi elektronicznych zbiorów bibliotecz-
nych, usługi edukacyjne i rozrywkowe zawierające treści 
medialne, multimedialne, wideo, filmy, rysunki, obrazy, tekst, 
fotografie, gry, treści generowane przez użytkownika, treści 
audio i związane z nimi informacje przez sieci komputerowe 
i komunikacyjne, usługi w zakresie rozrywkowych publikacji 
cyfrowych wideo, dźwiękowych i multimedialnych, 42 opra-
cowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi 
dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej 
klasie, dostarczanie oprogramowania komputerowego 
umożliwiające załadowywanie, wysyłanie, pokazywanie, 
przedstawianie, dzielenie się i udostępnianie elektronicz-
nych mediów lub informacji za pośrednictwem Internetu lub 
innych sieci komunikacyjnych oraz pisanie błoga, prowadze-

nie serwerów i portali internetowych, projektowania i two-
rzenia baz danych oraz dostarczania treści i danych do baz 
danych, projektowanie i programowanie aplikacji kompute-
rowych, internetowych i multimedialnych, umieszczanie 
i utrzymywanie na własnych serwerach serwisów interneto-
wych i stron internetowych osób trzecich oraz tekstów, infor-
macji, danych, plików elektronicznych lub innych treści za-
wierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub/i treści 
audiowizualne osób trzecich, prowadzenie i udostępnianie 
serwisów internetowych umożliwiających samoprezentację 
oraz komunikację, konwersację, tworzenie społeczności 
i wymianę poglądów pomiędzy osobami trzecimi, a także 
umożliwiających udostępnianie i przechowywanie przez 
osoby trzecie tekstów, informacji, danych lub plików elektro-
nicznych zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub tre-
ści audiowizualne, hosting aplikacji komputerowych i inter-
netowych na rzecz osób trzecich, opracowywanie ekspertyz, 
opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji spo-
łecznej, prowadzenie badań w dziedzinie usług medialnych 
- prace badawczo - wdrożeniowe dotyczące opracowywania 
i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medial-
nych, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, 
usługi zapewniania dostępu do oprogramowania nie do po-
brania umożliwiającego pobieranie, wychwytywanie, za-
mieszczanie, pokazywanie, edytowanie, granie, transmisję 
strumieniową, przeglądanie, podgląd wyświetlanie, ozna-
czanie, blogowanie, współdzielenie, manipulowanie, rozpo-
wszechnianie publikowanie, powielanie lub udostępnianie 
w inny sposób elektronicznych mediów, treści multimedial-
nych, wideo, filmów, rysunków, obrazów tekstów, fotografii, 
gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio 
i informacji przez Internet lub inne sieci komputerowe i ko-
munikacyjne, zapewnienie dostępu do oprogramowania 
nie do pobrania umożliwiającego współdzielenie treści multi-
medialnych i komentarzy wśród użytkowników, zapewnienie 
dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożliwiające-
go dostawcom treści śledzenie treści multimedialnych, ho-
sting treści multimedialnych dla osób trzecich, utrzymywa-
nie na serwerze multimedialnych treści rozrywkowych 
i edukacyjnych na rzecz osób trzecich,  prowadzenie i udo-
stępnianie serwisów internetowych umożliwiających jego 
użytkownikom dzielenie się tekstami, zdjęciami, obrazami, 
materiałami dźwiękowymi lub/i audiowizualnymi dla celów 
edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie komputero-
wych baz danych w zakresie tworzenia sieci kontaktów spo-
łecznych i przedstawiania osób, 45 przedstawianie osób 
i tworzenie sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem 
Internetu: internetowe usługi zapoznawania osób, usługi 
agencyjne w zakresie przedstawiania osób, usługi w zakresie 
umawiania się na spotkania i poznawania osób świadczone 
za pośrednictwem Internetu.

(210) 470879 (220) 2017 05 25
(731) BOBOBABY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chróścina
(540) babybobo
(510), (511) 5 pieluszki z tkanin wielorazowe, pieluszki dla 
dzieci z materiałów tekstylnych, 20 poduszki dla dzieci, ma-
terace wierzchnie dla niemowląt w postaci nakładek (pod-
kładów) do łóżek i łóżeczek podnoszących komfort snu, 
pościel, 24 kocyki, kocyki dla dzieci, koce, koce dla dzieci, 
pledy dla dzieci, prześcieradła pościelowe, prześcieradła dla 
dzieci, bielizna kąpielowa dla dzieci, ręczniki dla niemowląt 
i dzieci, bielizna pościelowa dla dzieci z wyjątkiem odzieży, 
wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, tkaniny, 
tkaniny ubraniowe, pościelowe, dziane, bawełniane, lniane, 
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poliestrowe, drukowane, z syntetycznych włókien, z mie-
szanek włókien, tekstylne, syntetyczne, z włókna półsynte-
tycznego, na bielizną osobistą, do produkcji prześcieradeł, 
odzieży, ręczników, bielizny, koców, kocyków, szlafroków, 
śliniaków, okryć kąpielowych, pieluszek, tkaniny zbliżone 
do pluszowych, mieszanki tkanin, etykiety z materiału tek-
stylnego, tekstylne aplikacje na tkaniny, myjki kąpielowe dla 
niemowlaków i dzieci, w tym z materiałów tekstylnych, ba-
wełny, 25 odzież dla niemowląt i dzieci, ubrania dla dzieci 
i niemowląt, obuwie dla niemowląt i dzieci, obuwie dla dzie-
ci całoroczne, obuwie dziecięce tekstylne, papcie domowe 
dla dzieci, skarpetki dla niemowląt i dzieci, skarpetki antypo-
ślizgowe dla niemowląt i dzieci, nakrycia głowy dla dzieci, 
czapki i czapeczki, śliniaki, śliniaki z materiałów tekstylnych, 
śliniaki niepapierowe, okrycia kąpielowe dla dzieci, szlafroki 
dziecięce, 35 usługi w zakresie prowadzenia punktów sprze-
daży hurtowej i detalicznej, sklepów, sieci sklepów różnych 
produktów dla niemowląt i dzieci, w tym tekstyliów i arty-
kułów dziecięcych oraz towarów takich jak: kocyki i koce dla 
dzieci, pledy dla dzieci, prześcieradła pościelowe, przeście-
radła dla dzieci, bielizny kąpielowej dla dzieci, ręczników dla 
niemowląt i dzieci, bielizny pościelowej dla dzieci, poduszek 
dla dzieci, materaców wierzchnich dla niemowląt w posta-
ci nakładek (podkładów) do łóżek, łóżeczek podnoszących 
komfort snu, pościeli, wyrobów tekstylnych i substytutów 
wyrobów tekstylnych, tkanin, tkanin ubraniowych, poście-
lowych, dzianych, bawełnianych, lnianych, poliestrowych, 
drukowanych, z syntetycznych włókien, z mieszanek włó-
kien, tekstylnych, syntetycznych, z włókna półsyntetyczne-
go, na bieliznę osobistą, do produkcji prześcieradeł, odzieży, 
ręczników, bielizny, koców, kocyków, szlafroków, śliniaków, 
okryć kąpielowych, pieluszek wraz z produktami finalnymi, 
takimi jak ubrania dla dzieci i niemowląt, pościel, przeście-
radła ochronne, prześcieradła nieprzemakalne, prześcieradła 
w postaci podkładów i pokryć na materace, ręczniki, szlafroki 
dziecięce, okryci kąpielowe, śliniaki, bielizna osobista dziecię-
ca, tkanin zbliżonych do pluszowych, mieszanek tkanin, ety-
kiet z materiału tekstylnego, tekstylnych aplikacji na tkaniny, 
odzieży dla niemowląt i dzieci, obuwia dla niemowląt i dzieci, 
obuwia dla dzieci całorocznego, obuwia dziecięce tekstylne-
go, obuwia domowego dla dzieci, skarpetek dla niemowląt 
i dzieci, skarpetek antypoślizgowych dla niemowląt i dzieci, 
nakryć głowy dla dzieci, czapek i czapeczek, pieluszek dla 
dzieci z materiałów tekstylnych, śliniaków z materiałów tek-
stylnych, śliniaków niepapierowych, okryć kąpielowych dla 
dzieci, myjek kąpielowych dla niemowlaków i dzieci, mię-
dzy innymi z materiałów tekstylnych, bawełny, grzechotek, 
grzechotek do wózków dziecięcych, karuzel do łóżeczek, 
zabawek do chwytania, zabawek w formie gryzaczków, za-
bawek z pozytywką, zabawek pluszowych w tym pluszo-
wych zabawek z pozytywką, maskotek, zabawek do kąpieli, 
zabawek do przytulania, zabawek edukacyjnych, zabawek 
manualnych, zabawek ruchomych, zabawek interaktywnych, 
urządzeń do odtwarzania dźwięku jako zabawki, zabawek, 
klocków, lalek, pluszowych misiów, gier edukacyjnych, mat 
edukacyjnych dla niemowląt, sprzedaż wysyłkowa i katalo-
gowej za pośrednictwem sieci dystrybucji oraz przedstawi-
cieli handlowych, a także import i export oraz doradztwo 
w handlu produktów dla niemowląt i dzieci, w tym teksty-
liów i artykułów dziecięcych oraz towarów takich jak: kocyki 
i koce dla dzieci, pledy dla dzieci, prześcieradła pościelowe, 
prześcieradła dla dzieci, bielizny kąpielowej dla dzieci, ręcz-
ników dla niemowląt i dzieci, bielizny pościelowej dla dzieci, 
poduszek dla dzieci, materaców wierzchnich dla niemowląt 
w postaci nakładek (podkładów) do łóżek, łóżeczek podno-
szących komfort snu, pościeli, wyrobów tekstylnych i sub-
stytutów wyrobów tekstylnych, tkanin, tkanin ubraniowych, 

pościelowych, dzianych, bawełnianych, lnianych, poliestro-
wych, drukowanych, z syntetycznych włókien, z mieszanek 
włókien, tekstylnych, syntetycznych, z włókna półsyntetycz-
nego, na bieliznę osobistą, do produkcji prześcieradeł, odzie-
ży, ręczników, bielizny, koców, kocyków, szlafroków, śliniaków, 
okryć kąpielowych, pieluszek wraz z produktami finalnymi, 
takimi jak ubrania dla dzieci i niemowląt, pościel, przeście-
radła ochronne, prześcieradła nieprzemakalne, prześcieradła 
w postaci podkładów i pokryć na materace, ręczniki, szlafroki 
dziecięce, okryci kąpielowe, śliniaki, bielizna osobista dzie-
cięca, tkanin zbliżonych do pluszowych, mieszanek tkanin, 
etykiet z materiału tekstylnego, tekstylnych aplikacji na tka-
niny, odzieży dla niemowląt i dzieci, obuwia dla niemowląt 
i dzieci, obuwia dla dzieci całorocznego, obuwia dziecię-
cego tekstylnego, obuwia domowego dla dzieci, skarpe-
tek dla niemowląt i dzieci, skarpetek antypoślizgowych dla 
niemowląt i dzieci, nakryć głowy dla dzieci, czapek i czape-
czek, pieluszek dla dzieci z materiałów tekstylnych, śliniaków 
z materiałów tekstylnych, śliniaków niepapierowych, okryć 
kąpielowych dla dzieci, myjek kąpielowych dla niemowla-
ków i dzieci, między innymi z materiałów tekstylnych, ba-
wełny, grzechotek, grzechotek do wózków dziecięcych, ka-
ruzel do łóżeczek, zabawek do chwytania, zabawek w formie 
gryzaczków, zabawek z pozytywką, zabawek pluszowych 
w tym pluszowych zabawek z pozytywką, maskotek, zaba-
wek do kąpieli, zabawek do przytulania, zabawek edukacyj-
nych, zabawek manualnych, zabawek ruchomych, zabawek 
interaktywnych, urządzeń do odtwarzania dźwięku jako 
zabawki, zabawek klocków, lalek, pluszowych misiów, gier 
edukacyjnych, mat edukacyjnych dla niemowląt, pośrednic-
two handlowe, prezentowanie oferty handlowej w środkach 
masowego przekazu, w tym w sieci Internet, dostarczanie 
informacji handlowej, promocja sprzedaży, reklama, reklama 
za pośrednictwem Internetu, Internetowe przekazywanie in-
formacji tekstowej i obrazowej na temat sprzedaży towarów 
dla dzieci, prezentowanie towarów za pośrednictwem me-
diów, w tym mediów audiowizualnych, społecznościowych, 
informacyjnych, elektronicznych, w szczególności Internetu.

(210) 470884 (220) 2017 04 25
(731) BOBOBABY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chróścina
(540) babybobo safe&care

(531) 02.09.01, 02.09.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 pieluszki z tkanin wielorazowe, pieluszki dla 
dzieci z materiałów tekstylnych, 20 poduszki dla dzieci, ma-
terace wierzchnie dla niemowląt w postaci nakładek (pod-
kładów) do łóżek i łóżeczek podnoszących komfort snu, 
pościel, 24 kocyki, kocyki dla dzieci, koce, koce dla dzieci, 
pledy dla dzieci, prześcieradła pościelowe, prześcieradła dla 
dzieci, bielizna kąpielowa dla dzieci, ręczniki dla niemowląt 
i dzieci, bielizna pościelowa dla dzieci z wyjątkiem odzieży, 
wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, tkaniny, 
tkaniny ubraniowe, pościelowe, dziane, bawełniane, lniane, 
poliestrowe, drukowane, z syntetycznych włókien, z mie-
szanek włókien, tekstylne, syntetyczne, z włókna półsynte-
tycznego, na bielizną osobistą, do produkcji prześcieradeł, 
odzieży, ręczników, bielizny, koców, kocyków, szlafroków, 
śliniaków, okryć kąpielowych, pieluszek, tkaniny zbliżone 
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do pluszowych, mieszanki tkanin, etykiety z materiału tek-
stylnego, tekstylne aplikacje na tkaniny, myjki kąpielowe dla 
niemowlaków i dzieci, w tym z materiałów tekstylnych, ba-
wełny, 25 odzież dla niemowląt i dzieci, ubrania dla dzieci 
i niemowląt, obuwie dla niemowląt i dzieci, obuwie dla dzie-
ci całoroczne, obuwie dziecięce tekstylne, papcie domowe 
dla dzieci, skarpetki dla niemowląt i dzieci, skarpetki antypo-
ślizgowe dla niemowląt i dzieci, nakrycia głowy dla dzieci, 
czapki i czapeczki, śliniaki, śliniaki z materiałów tekstylnych, 
śliniaki niepapierowe, okrycia kąpielowe dla dzieci, szlafroki 
dziecięce, 35 usługi w zakresie prowadzenia punktów sprze-
daży hurtowej i detalicznej, sklepów, sieci sklepów różnych 
produktów dla niemowląt i dzieci, w tym tekstyliów i arty-
kułów dziecięcych oraz towarów takich jak: kocyki i koce dla 
dzieci, pledy dla dzieci, prześcieradła pościelowe, przeście-
radła dla dzieci, bielizny kąpielowej dla dzieci, ręczników dla 
niemowląt i dzieci, bielizny pościelowej dla dzieci, poduszek 
dla dzieci, materaców wierzchnich dla niemowląt w posta-
ci nakładek (podkładów) do łóżek, łóżeczek podnoszących 
komfort snu, pościeli, wyrobów tekstylnych i substytutów 
wyrobów tekstylnych, tkanin, tkanin ubraniowych, poście-
lowych, dzianych, bawełnianych, lnianych, poliestrowych, 
drukowanych, z syntetycznych włókien, z mieszanek włó-
kien, tekstylnych, syntetycznych, z włókna półsyntetyczne-
go, na bieliznę osobistą, do produkcji prześcieradeł, odzieży, 
ręczników, bielizny, koców, kocyków, szlafroków, śliniaków, 
okryć kąpielowych, pieluszek wraz z produktami finalnymi, 
takimi jak ubrania dla dzieci i niemowląt, pościel, przeście-
radła ochronne, prześcieradła nieprzemakalne, prześcieradła 
w postaci podkładów i pokryć na materace, ręczniki, szlafroki 
dziecięce, okrycia kąpielowe, śliniaki, bielizna osobista dzie-
cięca, tkanin zbliżonych do pluszowych, mieszanek tkanin, 
etykiet z materiału tekstylnego, tekstylnych aplikacji na tka-
niny, odzieży dla niemowląt i dzieci, obuwia dla niemowląt 
i dzieci, obuwia dla dzieci całorocznego, obuwia dziecięce 
tekstylnego, obuwia domowego dla dzieci, skarpetek dla 
niemowląt i dzieci, skarpetek antypoślizgowych dla nie-
mowląt i dzieci, nakryć głowy dla dzieci, czapek i czapeczek, 
pieluszek dla dzieci z materiałów tekstylnych, śliniaków z ma-
teriałów tekstylnych, śliniaków niepapierowych, okryć ką-
pielowych dla dzieci, myjek kąpielowych dla niemowlaków 
i dzieci, między innymi z materiałów tekstylnych, bawełny, 
grzechotek, grzechotek do wózków dziecięcych, karuzel 
do łóżeczek, zabawek do chwytania, zabawek w formie 
gryzaczków, zabawek z pozytywką, zabawek pluszowych 
w tym pluszowych zabawek z pozytywką, maskotek, zaba-
wek do kąpieli, zabawek do przytulania, zabawek edukacyj-
nych, zabawek manualnych, zabawek ruchomych, zabawek 
interaktywnych, urządzeń do odtwarzania dźwięku jako 
zabawki, zabawek, klocków, lalek, pluszowych misiów, gier 
edukacyjnych, mat edukacyjnych dla niemowląt, sprzedaż 
wysyłkowa i katalogowej za pośrednictwem sieci dystrybu-
cji oraz przedstawicieli handlowych, a także import i export 
oraz doradztwo w handlu produktów dla niemowląt i dzieci, 
w tym tekstyliów i artykułów dziecięcych oraz towarów ta-
kich jak: kocyki i koce dla dzieci, pledy dla dzieci, prześciera-
dła pościelowe, prześcieradła dla dzieci, bielizny kąpielowej 
dla dzieci, ręczników dla niemowląt i dzieci, bielizny poście-
lowej dla dzieci, poduszek dla dzieci, materaców wierzchnich 
dla niemowląt w postaci nakładek (podkładów) do łóżek, łó-
żeczek podnoszących komfort snu, pościeli, wyrobów tek-
stylnych i substytutów wyrobów tekstylnych, tkanin, tkanin 
ubraniowych, pościelowych, dzianych, bawełnianych, lnia-
nych, poliestrowych, drukowanych, z syntetycznych włókien, 
z mieszanek włókien, tekstylnych, syntetycznych, z włókna 
półsyntetycznego, na bieliznę osobistą, do produkcji prze-
ścieradeł, odzieży, ręczników, bielizny, koców, kocyków, szla-

froków, śliniaków, okryć kąpielowych, pieluszek wraz z pro-
duktami finalnymi, takimi jak ubrania dla dzieci i niemowląt, 
pościel, prześcieradła ochronne, prześcieradła nieprzemakal-
ne, prześcieradła w postaci podkładów i pokryć na materace, 
ręczniki, szlafroki dziecięce, okryci kąpielowe, śliniaki, bielizna 
osobista dziecięca, tkanin zbliżonych do pluszowych, mie-
szanek tkanin, etykiet z materiału tekstylnego, tekstylnych 
aplikacji na tkaniny, odzieży dla niemowląt i dzieci, obuwia 
dla niemowląt i dzieci, obuwia dla dzieci całorocznego, obu-
wia dziecięcego tekstylnego, obuwia domowego dla dzieci, 
skarpetek dla niemowląt i dzieci, skarpetek antypoślizgo-
wych dla niemowląt i dzieci, nakryć głowy dla dzieci, czapek 
i czapeczek, pieluszek dla dzieci z materiałów tekstylnych, śli-
niaków z materiałów tekstylnych, śliniaków niepapierowych, 
okryć kąpielowych dla dzieci, myjek kąpielowych dla nie-
mowlaków i dzieci, między innymi z materiałów tekstylnych, 
bawełny, grzechotek, grzechotek do wózków dziecięcych, 
karuzel do łóżeczek, zabawek do chwytania, zabawek w for-
mie gryzaczków, zabawek z pozytywką, zabawek pluszo-
wych w tym pluszowych zabawek z pozytywką, maskotek, 
zabawek do kąpieli, zabawek do przytulania, zabawek edu-
kacyjnych, zabawek manualnych, zabawek ruchomych, zaba-
wek interaktywnych, urządzeń do odtwarzania dźwięku jako 
zabawki, zabawek klocków, lalek, pluszowych misiów, gier 
edukacyjnych, mat edukacyjnych dla niemowląt, pośrednic-
two handlowe, prezentowanie oferty handlowej w środkach 
masowego przekazu, w tym w sieci Internet, dostarczanie 
informacji handlowej, promocja sprzedaży, reklama, reklama 
za pośrednictwem Internetu, Internetowe przekazywanie in-
formacji tekstowej i obrazowej na temat sprzedaży towarów 
dla dzieci, prezentowanie towarów za pośrednictwem me-
diów, w tym mediów audiowizualnych, społecznościowych, 
informacyjnych, elektronicznych, w szczególności Internetu.

(210) 471834 (220) 2017 05 17
(731) PROBABY PSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) GRUPA PSD POLSKIE SKLEPY DZIECIĘCE

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 12 pokrycia wózków dziecięcych, pokrycia wóz-
ków dziecięcych spacerowych, wózki dziecięce spacerowe, 
wózki trójkołowe, budki do wózków dziecięcych space-
rowych, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, 
20 chodziki dla dzieci, stojaki na czasopisma, łóżeczka dzie-
cięce, wysokie krzesła dla dzieci, kojce, kołyski bujane, komo-
dy, materace, materace sprężynowe do łóżek, maty do koj-
ców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, meble, 
poduszki, pościel, oprócz bielizny pościelowej, przewijaki, 
regały, 24 bielizna domowa, bielizna kąpielowa z wyjątkiem 
odzieży, materiały na bieliznę osobistą, bielizna pościelowa, 
moskitiery, narzuty na łóżka, pokrowce na poduszki, pokry-
cie na materace, poszewki na kołdry, poszewki na poduszki, 



Nr  ZT30/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 9

pościel, prześcieradła, tekstylne ręczniki do twarzy, tekstylne 
ręczniki dla niemowląt,  tekstylne ręczniki dla  małych dzieci, 
25 bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bluzy, buty, 
buty dziecięce, buty sznurowane, czapki, czepki kąpielowe, 
kalosze, kąpielówki, kombinezony, kurtki, kurtki z kapturem 
chroniące przed zimnem i wiatrem, majtki dziecięce, nakry-
cia głowy, obuwie, odzież, rękawiczki, rękawiczki z jednym 
palcem, sandały, sandały kąpielowe, skarpetki, spodnie, 
spódnice, spódnico-spodenki, stroje plażowe, sukienki 
na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki damskie, swetry, 
szaliki, szlafroki, śliniaki niepapierowe, wyprawki dziecięce, 
28 balony do zabawy, bańki mydlane, baseny kąpielowe, 
bąki zabawki, butelki do karmienia lalek, deskorolki, domki 
dla lalek, gry planszowe, gry przenośne z wyświetlaczami 
ciekłokrystalicznymi, grzechotki, hulajnogi, huśtawki, karu-
zele, klocki do zabawy, konie na biegunach, kukiełki, lalki, 
dyski latające, latawce, lotki, lotnie, łóżka dla lalek, marionetki, 
maski zabawki, misie pluszowe, zestawy modelarskie, prze-
skalowane modele pojazdów, stoły do piłkarzyków, piłki 
do gier, pistolety zabawki, pluszowe zabawki, pneumatycz-
ne pistolety zabawki, pojazdy zabawki, pokoiki dla lalek, puz-
zle, rakiety do gry, rzutki, strzałki do gry, modele pojazdów 
sterowane radiowo, sanki, siatki do sportów, siatki na mo-
tyle, skrobaki do nart, ubranka dla lalek, zabawki, zabawki 
elektroniczne, zabawki wypchane, 35 rozpowszechnianie 
reklam, przygotowywanie reklam prasowych, dystrybucja 
materiałów reklamowych, reklama, reklamy radiowe, reklamy 
telewizyjne, projektowanie materiałów reklamowych, two-
rzenie tekstów reklamowych, usługi w zakresie opracowania 
graficznego do celów reklamowych, dekoracja wystaw skle-
powych, rekrutacja personelu promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, usługi menedżerskie dla sportowców, marketing, 
telemarketing, reklama billboardowa, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wynajem bilbordów, publikowanie tekstów reklamowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, usługi 
prenumeraty gazet dla osób trzecich, informacja handlowa, 
udzielanie porad konsumentom o produktach, zarobkowe 
zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi 
dla osób trzecich, pomoc przy zarządzaniu przedsiębior-
stwami handlowymi i przemysłowymi, doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
usługi w zakresie czynności biurowych, badania dotyczące 
działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w za-
kresie biznesu, usługi w zakresie organizowania aukcji, pro-
gnozy i analizy ekonomiczne, wyceny handlowe, informacja 
o działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą.

(210) 471886 (220) 2017 05 19
(731) ALTMAN PIOTR, Dębica
(540) morsmarket.pl

(531) 01.15.17, 15.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wy-
twarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, 
zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 35 reklama, 
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie 
działalności handlowej, prace biurowe, 37 usługi budow-

lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe, wyburzeniowe, usługi 
instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja urządzeń 
i systemów HVAC, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, sie-
ci wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, zamrażalniczych, 
skraplających,sanitarnych,pomp, chłodziarek, zamrażalek, 
systemów oświetleniowych, 39 transport, pakowanie i skła-
dowanie towarów, organizowanie podróży.

(210) 475197 (220) 2017 08 09
(731) ECOOVONUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Września
(540) 

(531) 03.01.06, 03.01.08, 03.01.24
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, białkowe suple-
menty dla zwierząt, odżywcze i suplementy ziołowe i home-
opatyczne, odżywki wzmacniające do celów weterynaryj-
nych, 31 karma dla zwierząt domowych, wapno do żywności 
dla zwierząt, posiłek dla zwierząt domowych, karma sucha 
i konserwy, przekąski, napoje dla zwierząt domowych.

(210) 476544 (220) 2017 09 17
(731) POLAŃSKI DAWID POLACOM, Kołobrzeg
(540) RAINBOW

(531) 27.05.01, 26.03.04, 29.01.15
(510), (511) 2 tonery, tusze, tonery drukarskie, tonery ksero-
graficzne, tonery do fotokopiarek, kartirdże napełnione to-
nerem, tonery w postaci barwników, tusz do fotokopiarek, 
wkłady z tonerem do drukarek igłowych i drukarek lasero-
wych, tusze drukarskie, tusze w kartridżach, tusze do druku 
offsetowego, 9 myszki komputerowe, podkładki pod myszki 
komputerowe, kable i przewody elektryczne w szczegól-
ności kable połączeniowe i kable USB, przedłużacze, karty 
USB, ładowarki USB, adaptery USB, przewody do USB, głośniki 
komputerowe, zestawy słuchawkowe do użytku z kompute-
rami, klawiatura, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, 
papier do drukarek, papier do pisania, 35 sprzedaż detalicz-
na i hurtowa akcesoriów komputerowych w szczególności 
myszki, kable, pamięci USB, klawiatury, fotele biurowe, gło-
śniki, papier do drukarek, tonery, tusze, podkładki pod myszki 
komputerowe.

(210) 476771 (220) 2017 09 21
(731) L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) loveliness
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(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety, plastry, liofilizowana żyw-
ność przystosowana do celów medycznych, preparaty wi-
taminowe, guma do żucia do celów medycznych, 29 liofi-
lizowane mięso, liofilizowane warzywa, 30  guma do żucia, 
32 napoje sportowe, koktajle bezalkoholowe, woda (napoje), 
napoje orzeźwiające.

(210) 478869 (220) 2017 11 10
(731) DOBERSZTYN IWONA, Szczecin
(540) pureFuture

(531) 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kolagenowe do celów 
i zastosowań ksmetycznych, 5 aminokwasy jako hydrolizato-
ry białkowe i hydrolizatory kolagenu do celów medycznych, 
suplementy diety, białkowe suplementy diety, witaminy 
i preparaty witaminowe, dietetyczna żywność, żywność beż 
glutenu, kolagen do celów medycznych, 29 konserwowane, 
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, liofilizowa-
ne owoce i warzywa, 30 kawa, herbata, kakao, mąka i pro-
dukty zbożowe, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, 
przyprawy, miód, pyłek pszczeli, mleczko pszczele.

(210) 479831 (220) 2017 12 07
(731) MATYJASZCZYK GRZEGORZ, Gliwice
(540) SALUT

(531) 02.01.02, 03.07.01, 03.07.02, 24.09.13, 05.03.11, 26.01.01, 
26.01.14, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 44 inicjowanie i wspieranie rehabilitacji za-
wodowej pracowników służb mundurowych i ich rodzin, 
wsparcie psychologiczne na rzecz weteranów wojennych 
misji pokojowych oraz ich rodzin, doradztwo dotyczące psy-
chologicznego leczenia dolegliwości medycznych, psycho-
terapia, usługi diagnozy psychologicznej, usługi w zakresie 
oceny osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], 
ochrona i promocja zdrowia, porady medyczne dla osób nie-
pełnosprawnych, opieka pielęgniarska, 45 udzielanie nieod-
płatnie poradnictwa obywatelskiego - usługi prawne, wspie-
ranie podopiecznych w zakresie rozwiązywania problemów 
prawnych oraz działalność na rzecz zwiększania świadomo-
ści prawnej podopiecznych, działalność na rzecz równych 
praw kobiet i mężczyzn w służbach mundurowych, usługi 
prawne, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów.

(210) 479865 (220) 2017 12 07
(731) SARYUSZ-SZARSKA JOLANTA BOHOZONE, Warszawa
(540) landryna
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte 
w innych klasach, narzuty na łóżka, obrusy, pledy podróż-
ne, pościel, ręczniki, bielizna pościelowa, koce, kocyki, de-
koracje ścienne z tkanin, dekoracyjne pokrycia ochronne, 
dekoracyjne tekstylne serwety na stół, dekoracyjne tka-
niny ścienne z materiałów tekstylnych, wełnianych robio-
ne ręcznie, dzianina, dzianiny z przędzy wełnianej, kapy 
na łóżka, koce na kanapę, koce wełniane, materiały do pro-
dukcji odzieży, materiały tkane jako elementy wyposażenia 
wnętrz, materiały tkane do poduszek, przykrycia na łóżka, 
śpiworki dla niemowląt, śpiwory, wkładki do śpiwora, wor-
ki, torby, plecaki wełniane, dziane, tekstylia do produkcji 
artykułów odzieżowych, tkaniny, tkaniny dziane, tkaniny 
dziane pętelkowe z włókien chemicznych, tkaniny wełnia-
ne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, kapelusze, czapki, 
szale, szale-tuby, kominy, rękawiczki, akcesoria na szyję, 
chusty, dziane buty dla niemowląt, dziane skarpety, skar-
pety wełniane, getry, poncza, 35 reklama towarów - ukaza-
nie zalet towaru celem ich zakupu, prowadzenie kampanii 
reklamowych, usługi marketingowe, usługi agencji public 
relations, promocja sprzedaży, usługi domu towarowe-
go i/lub wysyłkowego, usługi domu aukcyjnego także 
świadczone on-line, także za pośrednictwem Internetu, 
sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa artykułów: 
odzieżowych, obuwniczych, włókienniczych, tekstylnych, 
dekoratorskich, piśmiennych, jubilerskich, zegarmistrzow-
skich, wzornictwa przemysłowego, skórzanych, nakrycia 
głowy, kapeluszy, czapek, szali, szali-tub, kominów, ręka-
wiczek, akcesoriów na szyję, chust, dzianych butów dla 
niemowląt, dzianych skarpet, skarpet wełnianych, getrów, 
poncza, narzut na łóżka, obrusów, pledów podróżnych, 
pościeli, bielizna pościelowa, koców, kocyków, dekoracji 
ściennych z tkanin, dekoracyjnych pokryć ochronnych, 
dekoracyjnych tkanin ściennych z materiałów tekstylnych, 
artykułów wełnianych robionych ręcznie, kap, koców, wor-
ków, toreb, plecaków, materiałów tkanych jako elementów 
wyposażenia wnętrz, materiałów tkanych do poduszek, 
przykrycia na łóżka, śpiworków dla niemowląt, śpiworów, 
wkładek do śpiwora, części i akcesoria do wymienionych 
artykułów, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami 
zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi i bonu-
sowymi, informacja on-line dotycząca marketingu, pro-
gramów lojalnościowych, bonusowych, organizowanie 
wystaw, konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez 
rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem 
reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej 
oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych 
i optycznych nośników informacji, organizowanie prezen-
tacji w celach handlowych lub reklamowych, także on-line 
przy zastosowaniu sieci komputerowych, organizowanie 
targów, giełd handlowych i reklamowych, dystrybucja pró-
bek towarów i materiałów w celach reklamowych, usługi 
w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, plikami, 
usługi banku danych, komputerowe przetwarzanie danych, 
systematyzacja i kompilacja danych w komputerowych ba-
zach danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, 
systematyzacja informacji prowadzona w komputerowych 
bazach danych, przeprowadzanie sondaży i badania opi-
nii publicznej, badania rynku, pośrednictwo w zawieraniu 
transakcji handlowych, organizowaniu i prowadzeniu eks-
pozycji targowych, publikowanie i wydawanie katalogów 
targowych, plakatów, prospektów, materiałów promocyj-
nych i reklamowych.
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(210) 480971 (220) 2018 01 10
(731) BIEDROŃ SEBASTIAN, Łódź; PANSKYI TARAS, Łódź
(540) OD GRANIA DO PROGRAMOWANIA

(531) 24.13.01, 24.17.05, 24.17.25, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia nauczycieli, 
kursy szkoleniowe, edukacja zawodowa, edukacja dorosłych, 
usługi szkół [edukacja], wyższe uczelnie [edukacja], edukacja 
w dziedzinie informatyki, sympozja związane z edukacją, 
edukacja zawodowa dla młodych ludzi, edukacja w dziedzi-
nie przetwarzania danych, organizowanie konkursów [edu-
kacja lub rozrywka], organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], edukacja w dziedzinie posługiwania się kompu-
terami, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/eduka-
cja], edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych 
elektronicznych, edukacja on-line z komputerowej bazy 
danych lub za pomocą internetu czy ekstranetów, usługi 
rozrywkowe dla dzieci, prowadzenie kursów edukacyjnych, 
organizowanie kursów szkoleniowych, prowadzenie kursów, 
udostępnianie kursów szkoleniowych w zakresie kompu-
terów, organizowanie kursów w zakresie szkoleń technicz-
nych, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych 
ludzi, zapewnianie kursów instruktażowych dla młodych 
ludzi, organizowanie warsztatów zawodowych i kursów 
szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych zwią-
zanych z projektowaniem, kursy w zakresie opracowywania 
programów i sprzętu komputerowego, usługi edukacyjne 
w postaci kursów na poziomie uniwersyteckim, zapewnia-
nie kursów szkoleniowych w zakresie zarządzania technolo-
gią informacyjną, prowadzenie kursów nauki na odległość 
na poziomie uniwersyteckim, prowadzenie kursów nauki 
na odległość na poziomie dyplomowym, prowadzenie kur-
sów nauki na odległość na poziomie średnim, prowadzenie 
kursów nauki na odległość na poziomie podstawowym, kur-
sy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery 
zawodowej.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 481069 (220) 2018 01 12
(731) COOL SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Modlniczka

(540) SUPERSKLEP

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 organizacja sprzedaży detalicznej drogą tra-
dycyjną, wysyłkową oraz za pośrednictwem Internetu w za-
kresie następujących towarów: odzież damska, odzież męska, 
odzież dziecięca, obuwie, wkładki do butów, sprzęt sporto-
wy, plecaki, torebki, saszetki, torby podróżne, torby miejskie, 
kosmetyczki, piórniki, pokrowce na tablety, pokrowce na lap-
topy, pokrowce na deski snowboardowe, paski, portfele, słu-

chawki, kamery, zegarki, okulary przeciwsłoneczne, gogle, 
impregnaty i środki piorące, breloczki, zabawki, fingerboardy 
(zabawki).

(210) 481073 (220) 2018 01 12
(731) COOL SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Modlniczka

(540) SUPER-SHOP

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 organizacja sprzedaży detalicznej drogą tra-
dycyjną, wysyłkową oraz za pośrednictwem Internetu w za-
kresie następujących towarów: odzież damska, odzież męska, 
odzież dziecięca, obuwie, wkładki do butów, sprzęt sporto-
wy, plecaki, torebki, saszetki, torby podróżne, torby miejskie, 
kosmetyczki, piórniki, pokrowce na tablety, pokrowce na lap-
topy, pokrowce na deski snowboardowe, paski, portfele, słu-
chawki, kamery, zegarki, okulary przeciwsłoneczne, gogle, 
impregnaty i środki piorące, breloczki, zabawki, fingerboardy 
(zabawki).

(210) 481115 (220) 2018 01 15
(731) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa
(540) LITERATKI
(510), (511) 30 cukierki, trufle, karmelki, czekolady, czeko-
ladki, bomboniery, batony, pianka w czekoladzie, ciasteczka, 
marcepanki, lody spożywcze, pralinki.

(210) 481126 (220) 2018 01 15
(731) SAMBORSKA-FAMULSKA ANETA CREATIVE FLOW, 

Łódź
(540) CREATIVE FLOW

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, agencje marketingo-
we, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, 
prospektów, broszur), usługi w zakresie reklamy, usługi w za-
kresie projektowania i realizowania kampanii reklamowych, 
badania rynku, usługi w zakresie organizacji targów, wystaw 
i konkursów w celach handlowych lub reklamowych, usługi 
doradcze w zakresie marketingu, opracowywanie reklam: 
korespondencyjnych, prasowych, radiowych, telewizyjnych, 
41 usługi fotografii reklamowej, organizowanie i prowadze-
nie: konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów, animacji 
dla dzieci, usługi studia filmowego i fotograficznego, pro-
dukcja filmów, organizowanie sesji zdjęciowych, 42 usługi 
w zakresie tworzenia i utrzymywania stron internetowych 
dla osób trzecich, usługi w zakresie tworzenia serwisów 
internetowych, usługi w zakresie programowania i projek-
towania plastycznego: nazewnictwa, symboli firmowych, 
znaków towarowych, projektowanie opakowań, wzornictwo 
przemysłowe.
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(210) 481297 (220) 2018 01 18
(731) EGMONT-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BASIA
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia dydaktyczne, ma-
gnetyczne nośniki danych, dane zapisane elektronicznie, 
optyczne nośniki danych, cyfrowe nośniki do nagrywania 
danych, dyskietki, dyski magnetyczne, dyski optyczne, dyski 
kompaktowe, e-booki, filmy animowane, filmy kinematogra-
ficzne, filmy wideo, kasety wideo, kasety audio, programy 
komputerowe, taśmy magnetyczne, książki audio, książki 
elektroniczne do pobrania, książki zapisane na taśmach, 
książki zapisane na płytach, książki w formacie cyfrowym 
do pobierania z internetu, publikacje elektroniczne, muzyka, 
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalone na nośnikach, pobieralne gry kom-
puterowe, nagrane programy telewizyjne, w tym również 
do pobrania z Internetu,  nagrane programy radiowe, w tym 
również do pobrania z Internetu, 16 afisze, plakaty, albumy 
kolekcjonerskie, ilustrowane albumy, bloczki do pisania, bloki 
[artykuły papiernicze], broszury, chusteczki do nosa papie-
rowe, czasopisma [periodyki], periodyki, artykuły biurowe, 
gazety, materiały piśmienne, kalendarze, karty pocztowe, 
komiksy, książki, materiały do rysowania, materiały drukowa-
ne, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], papier toaletowy, 
stemple do znakowania, podręczniki, artykuły piśmiennicze, 
publikacje drukowane, szablony [artykuły piśmienne], teczki 
[artykuły papiernicze], torby papierowe, papierowe torebki 
do pakowania, materiały opakowaniowe wykonane z karto-
nu, zakładki do książek, zeszyty, publikacje drukowane, publi-
kacje edukacyjne, 35 publikacja treści reklamowych, usługi 
w zakresie publikowania tekstów reklamowych, 41 publika-
cja broszur, publikacje multimedialne, publikowanie elek-
troniczne, publikowanie tekstów, publikowanie czasopism, 
publikowanie książek, publikacja materiałów edukacyjnych, 
udostępnianie publikacji elektronicznych, wypożyczanie pu-
blikacji drukowanych, publikowanie multimedialne książek, 
publikowanie gier komputerowych, udostępnianie elektro-
nicznych publikacji on-line, publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, publikowanie czasopism w postaci 
elektronicznej w internecie, publikowanie on-line elektro-
nicznych książek i czasopism, gry oferowane on-line (w sieci 
informatycznej), udostępnianie gry komputerowej dostęp-
nej w sieci dla użytkowników sieci,  udostępnianie, tworzenie 
lub nagrywanie programów telewizyjnych, udostępnianie, 
tworzenie lub nagrywanie programów radiowych, 45 licen-
cjonowanie gier komputerowych, licencjonowanie opro-
gramowania komputerowego, licencjonowanie znaków to-
warowych, licencjonowanie własności intelektualnej i praw 
autorskich, licencjonowanie postaci z kreskówek, licencjono-
wanie programów radiowych i telewizyjnych.

(210) 481307 (220) 2018 01 19
(731) CERKASKA OLGA LULU PRODUCTION, Warszawa
(540) pies super jest
(510), (511) 9 nagrania audio, wideo, obrazów ruchomych 
i nieruchomych, oprogramowanie komputerowe, opro-
gramowanie do organizacji danych, elektroniczne aparaty 
i przyrządy do celów szkoleniowych i edukacyjnych, nadaj-
niki i odbiorniki sygnałów telewizyjnych i radiowych, urzą-
dzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, programy telewizyjne, filmy, audycje ra-
diowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy 
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, zapisane 
nośniki obrazu, dźwięku i informacji, 16 materiały piśmienne 
zawarte w tej klasie, papier, karton i wyroby z papieru i kar-

tonu: aktówki jako artykuły biurowe, albumy do wklejania, 
almanachy jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjątkiem me-
bli), atlasy, bilety, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły 
papiernicze, bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze z ce-
lulozy regenerowanej do pakowania, drukowane rozkłady, 
etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki jako statuetki 
z papieru mâché, formularze jako blankiety i druki, gazety, 
indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki z ży-
czeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty 
pocztowe, katalogi, kokardy papierowe, komiksy, koperty 
jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z kartonu lub 
papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, na-
klejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy, okład-
ki, obwoluty jako artykuły papiernicze, opakowania do bu-
telek z tektury lub papieru, papier do pisania jako papier 
listowy, papier pergaminowy, papier przebitkowy jako ma-
teriały piśmienne, papier srebrny, papier świecący, papier 
w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania 
z klipsem, podręczniki jako książki, podstawki na stół papie-
rowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako ryci-
ny, segregatory jako artykuły biurowe, serwetki papierowe, 
skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, szablony jako artyku-
ły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samo-
przylepne papierowe do celów papierniczych lub do użyt-
ku domowego, teczki na dokumenty jako artykuły biurowe, 
teczki z notatnikiem, torebki do pakowania jako koperty 
i woreczki z papieru, ulotki, zakładki do książek, zawiado-
mienia jako artykuły papiernicze, zeszyty, druki, kalendarze, 
afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, 
czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, papete-
rie, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 usługi w zakresie 
reklamy, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, 
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe 
w środkach masowego przekazu, usługi w zakresie dystry-
bucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, orga-
nizacji pokazów i wystaw w celach reklamowych, agencje 
reklamowe, badania marketingowe, badania rynku mediów 
i reklamy, usługi badania opinii publicznej, usługi produkcji 
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, In-
ternetu, 38 agencje informacyjne, rozpowszechnianie pro-
gramów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i fabularnych, teleturniejów i widowisk rozrywkowych, pro-
gramów informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej i radio-
wej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, rozpowszechnianie 
programów i informacji za pośrednictwem sieci informa-
tycznych, sieci teleinformatycznych i przekazu satelitar-
nego, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, 
41 rozrywka, działalność kulturalna, nauczanie, organizacja 
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, 
produkcja filmów dokumentalnych, reportaży, programów 
telewizyjnych, organizacja teleturniejów i konkursów, orga-
nizowanie loterii, organizacja nauczania, nauczanie kore-
spondencyjne, usługi obsługi technicznej i menedżerskiej 
produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi wynajmu dekoracji, 
kostiumów i rekwizytów oraz pomieszczeń do celów roz-
rywkowych, sprzętu telewizyjnego, radiowego, filmowego, 
kinematograficznego, usługi wynajmowania studia nagra-
niowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmo-
wych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycz-
nych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, informacja 
o rozrywce, edukacji, rekreacji, edukacja za pośrednictwem 
telewizji, radia, sieci komputerowej, montaż programów 
radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia fil-
mowe, studia telewizyjne, studia nagrań, montaż progra-
mów radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo, usłu-
gi w zakresie programów telewizyjnych i radiowych, usługi 
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w zakresie telewizyjnych i radiowych programów rozryw-
kowych, dystrybucja i rozpowszechnianie filmów, nagrań 
wideo i nagrań dźwiękowych, organizowanie, produkcja 
i prezentacja widowisk, konkursów i imprez, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie 
konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, 45 zarządzanie 
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, zarządzanie 
prawami własności intelektualnej, licencjonowanie praw 
własności intelektualnej, licencjonowanie praw autorskich 
i praw pokrewnych.

(210) 481711 (220) 2016 02 04
(731) LATENTIA WINERY S.P.A., Laterza, IT
(540) SELONE
(510), (511) 33 wino, wino czerwone, białe wino, grzane 
wino, wino z eleuterokoku [ogapiju], napoje zawierające 
wino [szprycer], napoje na bazie wina, gotowe koktajle 
na bazie wina, wina musujące, wino alkoholizowane, ape-
ritify na bazie destylowanego napoju alkoholowego musu-
jące białe wina, musujące wina czerwone wina o obniżonej 
zawartości alkoholu winogronowe wino musujące, wino 
kuchenne wina stołowe, słodkie wina, wina niemusujące 
wina naturalnie musujące, wino owocowe owocowe wino 
musujące, piquette (wino z wytłoczyn winogronowych], 
sangria, wina różowe, wino winogronowe, wino truskaw-
kowe, wino z jeżyny koreańskiej [bokbunjaju], żółte wino 
ryżowe.

(210) 481851 (220) 2018 02 01
(731) KT & G Corporation, KR
(540) LIL

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 baterie do papierosów elektronicznych, łado-
warki do papierosów elektronicznych, etui do ładowania 
papierosów elektronicznych, wtyczki, adaptery do wtycze-
ka, daptery USB do papierosów elektronicznych, 11 urzą-
dzenia do prażenia tytoniu, chłodnicze instalacje do tyto-
niu, parowe sauny do twarzy, urządzenia do wytwarzania 
pary, grzejniki elektryczne, żarniki elektryczne do ogrzewa-
nia, 34 tytoń, papierosy, cygara, tabaka, bibułki papieroso-
we, fajki do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego, fil-
try do papierosów, papierośnice nie z metali szlachetnych, 
woreczki na tytoń, zapalniczki do papierosów, nie z metali 
szlachetnych, zapałki, przybory do czyszczenia fajek, po-
pielniczki dla palaczy, nie z metali szlachetnych, gilotynki 
do cygar, papierosy elektroniczne, kasetki do papierosów 
elektronicznych, nikotyna do papierosów elektronicznych, 
roztwory nikotyny do użytku w papierosach elektronicz-
nych, ciekłe roztwory do użytku w papierosach elektronicz-
nych, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach 
elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, łańcuszki na szy-
ję do noszenia papierosów elektrycznych, atomizery do pa-
pierosów elektronicznych.

(210) 481967 (220) 2018 02 05
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) O. Dobre. Polskie. Twoje!

(531) 26.02.07, 26.02.16, 26.02.18, 24.17.01, 24.17.02, 24.17.04, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 3 produkty chemii gospodarczej, płyny i proszki 
do prania, płyny do płukania, płyny do mycia naczyń, pły-
ny do mycia szyb, kosmetyki samochodowe, płyny do my-
cia powierzchni, barwniki do ożywiania kolorów po praniu, 
saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bie-
lizny, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, olejki eteryczne, preparaty do czyszczenia, środki 
do czyszczenia rur odpływowych, farbki do bielizny, prepa-
raty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia ko-
tłowego, środki do konserwacji skóry, krochmal, preparaty 
do mycia, mydła, preparaty do odtłuszczania, środki czysz-
czące i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do podłogi, 
preparaty do zmywania, pasty do skór, preparaty do pole-
rowania, preparaty do usuwania rdzy, pasty do skóry, środki 
do szorowania, wywabiacze plam, szampony dla zwierząt 
domowych, dezodoranty osobiste, preparaty do golenia, 
sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, wody kolońskie, kremy kosmetyczne, mleczka 
i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, 
lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, 
odświeżacze do ust, olejki perfumeryjne, ołówki kosme-
tyczne, pasty, proszki i płyny do zębów, lakiery do paznokci, 
16 gazety, fotografie, albumy, przybory szkolne, papier śnia-
daniowy, serwetki papierowe, papier toaletowy, chusteczki 
do nosa papierowe, 20 melbie, meble ogrodowe, meble 
kempingowe, lustra, ramy do obrazów, karnisze, 21 naczynia 
i przybory kuchenne wykonane nie z metali szlachetnych, 
deski do krojenia i prasowania, garnki, talerze, dzbanki, przy-
bory kosmetyczne, kubły, kosze na śmieci, miski, miednice, 
mopy, termosy, szczotki, patelnie, ścierki do mycia, pułapki 
na gryzonie, serwisy stołowe nie z metali szlachetnych, spry-
skiwacze, wazony, przybory toaletowe, 24 bielizna pościelo-
wa, obrusy, serwety, kapy, pledy, poduszki, kołdry, 25 obu-
wie, ubrania, nakrycia głowy, odzież wierzchnia, garnitury, 
spodnie, marynarki, sukienki, spódnice, garsonki, bluzki, swe-
try, żakiety, bielizna osobista, bielizna nocna, szaliki, apaszki, 
rajstopy, pończochy, skarpety, kostiumy kąpielowe i plażowe, 
rękawice, koszule nocne, szlafroki, biustonosze, piżamy, halki, 
krawaty, 29 flaki, krokiety, chipsy ziemniaczane, chrupki ziem-
niaczane, wyroby wędliniarskie, koncentraty (tj. koncentraty 
zup, rosołowe, pomidorowe [puree], soków warzywnych 
do konsumpcji), konserwy mięsne i rybne, pasztety, plac-
ki ziemniaczane, mięso, ekstrakty mięsne, mleko, produkty 
mleczne, oleje jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa konserwo-
wane, przeciery z owoców i warzyw, bakalie, żywność z ryb, 
wyroby garmażeryjne mięsne i rybne, sery, owoce i warzywa 
suszone, konfitury, galaretki, koncentraty, dżemy, powidła, 
sałatki owocowe, sałatki warzywne, owoce i warzywa prze-
tworzone w postaci mrożonek i puszkowane, dania gotowe 
do spożycia, 30 aromaty do żywności, chipsy zbożowe, wy-
roby z czekolady, czekolada, kukurydza prażona, lody, desery 
lodowe, preparaty zbożowe, mrożonki zawarte w tej klasie, 
herbata, kakao, ketchup, majonezy, miód, musztarda, przy-
prawy, ryż, puddingi, sosy sałatkowe, prażona kukurydza, 
sorbety, kisiele, budynie, 32 wody gazowane, wody stołowe, 
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wody mineralne, napoje bezalkoholowe, nektary, soki, piwo, 
esencje do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe, bran-
dy, whisky, wina, wódki, likiery, koktajle alkoholowe, 34 cy-
gara, cygaretki, fajki, papierosy, tytoń, zapalniczki, zapałki, 
35 doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, infor-
macje handlowe, analizy kosztów, pozyskiwanie, sortowanie 
i wyszukiwanie danych do baz danych, sondaże, rekrutacja 
personelu, pokazy towarów, promocja sprzedaży, progra-
my lojalnościowe, dobór personelu za pomocą metod psy-
chotechniki, organizowanie targów i wystaw handlowych, 
projektowanie reklam, pośrednictwo w zakresie kojarzenia 
kontrahentów, rekrutacja kadry menedżerskiej, testowanie 
kadry menedżerskiej w celu selekcji personelu, prowadzenie 
informacji o firmach, prowadzenie przedstawicielstw firm za-
granicznych na Polskę, prowadzenie delikatesów, zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalających 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sklepie wielobran-
żowym z artykułami spożywczymi, z napojami, z wyrobami 
alkoholowymi, z wyrobami papierosowymi, z kosmetykami 
i środkami czystości, z odzieżą, z bielizną, z artykułami go-
spodarstwa domowego, ze sprzętem elektrycznym i elektro-
nicznym, z meblami, z artykułami piśmiennymi, z kwiatami, 
z artykułami wyposażenia wnętrz i ogrodów, z sadzonkami, 
prowadzenie sklepów internetowych w branży spożywczej 
oferujących produkty szybkozbywalne, 36 wynajmowanie 
powierzchni sklepowych, usługi w zakresie wynajmowania 
i administrowania nieruchomościami, doradztwo w spra-
wach finansowych, 39 usługi w zakresie przewozu osób 
i towarów, usługi w zakresie przeładunku, magazynowanie 
towarów, 42 tworzenie komputerowych programów infor-
matycznych, organizowanie prac nad rozwojem kompu-
terowych programów informatycznych, programowanie 
komputerowe, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowe-
go i programowania komputerowego, projektowanie i pro-
wadzenie komputerowych platform szkoleniowych on-line, 
projektowanie i prowadzenie komputerowych platform in-
terakcyjnych on-line, 43 usługi gastronomiczne, prowadze-
nie hoteli, zajazdów, lodziami, catering, prowadzenie barów, 
barów szybkiej obsługi, kawiarnie, restauracje, restauracje sa-
moobsługowe, przygotowywanie dań na zamówienie oraz 
dostawa potraw na zamówienie.

(210) 481969 (220) 2018 02 05
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) O. Dobre. Pewne. Twoje!

(531) 24.17.01, 24.17.02, 24.17.04, 26.02.07, 26.02.16, 26.02.18, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 3 produkty chemii gospodarczej, płyny i proszki 
do prania, płyny do płukania, płyny do mycia naczyń, pły-
ny do mycia szyb, kosmetyki samochodowe, płyny do my-
cia powierzchni, barwniki do ożywiania kolorów po praniu, 
saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bie-
lizny, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, olejki eteryczne, preparaty do czyszczenia, środki 
do czyszczenia rur odpływowych, farbki do bielizny, prepa-
raty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia ko-

tłowego, środki do konserwacji skóry, krochmal, preparaty 
do mycia, mydła, preparaty do odtłuszczania, środki czysz-
czące i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do podłogi, 
preparaty do zmywania, pasty do skór, preparaty do polero-
wania,  preparaty do usuwania rdzy, pasty do skóry, środki 
do szorowania, wywabiacze plam, szampony dla zwierząt 
domowych, dezodoranty osobiste, preparaty do golenia, 
sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, wody kolońskie, kremy kosmetyczne, mleczka 
i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, 
lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, 
odświeżacze do ust, olejki perfumeryjne, ołówki kosme-
tyczne, pasty, proszki i płyny do zębów, lakiery do paznokci, 
16 gazety, fotografie, albumy, przybory szkolne, papier śnia-
daniowy, serwetki papierowe, papier toaletowy, chusteczki 
do nosa papierowe, 20 melbie, meble ogrodowe, meble 
kempingowe, lustra, ramy do obrazów, karnisze, 21 naczynia 
i przybory kuchenne wykonane nie z metali szlachetnych, 
deski do krojenia i prasowania, garnki, talerze, dzbanki, przy-
bory kosmetyczne, kubły, kosze na śmieci, miski, miednice, 
mopy, termosy, szczotki, patelnie, ścierki do mycia, pułapki 
na gryzonie, serwisy stołowe nie z metali szlachetnych, spry-
skiwacze, wazony, przybory toaletowe, 24 bielizna pościelo-
wa, obrusy, serwety, kapy, pledy, poduszki, kołdry, 25 obu-
wie, ubrania, nakrycia głowy, odzież wierzchnia, garnitury, 
spodnie, marynarki, sukienki, spódnice, garsonki, bluzki, swe-
try, żakiety, bielizna osobista, bielizna nocna, szaliki, apaszki, 
rajstopy, pończochy, skarpety, kostiumy kąpielowe i plażowe, 
rękawice, koszule nocne, szlafroki, biustonosze, piżamy, halki, 
krawaty, 29 flaki, krokiety, chipsy ziemniaczane, chrupki ziem-
niaczane, wyroby wędliniarskie, koncentraty (tj. koncentraty 
zup, rosołowe, pomidorowe [puree], soków warzywnych 
do konsumpcji), konserwy mięsne i rybne, pasztety, plac-
ki ziemniaczane, mięso, ekstrakty mięsne, mleko, produkty 
mleczne, oleje jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa konserwo-
wane, przeciery z owoców i warzyw, bakalie, żywność z ryb, 
wyroby garmażeryjne mięsne i rybne, sery, owoce i warzywa 
suszone, konfitury, galaretki, koncentraty, dżemy, powidła, 
sałatki owocowe, sałatki warzywne, owoce i warzywa prze-
tworzone w postaci mrożonek i puszkowane, dania gotowe 
do spożycia, 30 aromaty do żywności, chipsy zbożowe, wy-
roby z czekolady, czekolada, kukurydza prażona, lody, desery 
lodowe, preparaty zbożowe, mrożonki zawarte w tej klasie, 
herbata, kakao, ketchup, majonezy, miód, musztarda, przy-
prawy, ryż, puddingi, sosy sałatkowe, prażona kukurydza, 
sorbety, kisiele, budynie, 32 wody gazowane, wody stołowe, 
wody mineralne, napoje bezalkoholowe, nektary, soki, piwo, 
esencje do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe, bran-
dy, whisky, wina, wódki, likiery, koktajle alkoholowe, 34 cy-
gara, cygaretki, fajki, papierosy, tytoń, zapalniczki, zapałki, 
35 doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, infor-
macje handlowe, analizy kosztów, pozyskiwanie, sortowanie 
i wyszukiwanie danych do baz danych, sondaże, rekrutacja 
personelu, pokazy towarów, promocja sprzedaży, progra-
my lojalnościowe, dobór personelu za pomocą metod psy-
chotechniki, organizowanie targów i wystaw handlowych, 
projektowanie reklam, pośrednictwo w zakresie kojarzenia 
kontrahentów, rekrutacja kadry menedżerskiej, testowanie 
kadry menedżerskiej w celu selekcji personelu, prowadzenie 
informacji o firmach, prowadzenie przedstawicielstw firm za-
granicznych na Polskę, prowadzenie delikatesów, zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalających 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sklepie wielobran-
żowym z artykułami spożywczymi, z napojami, z wyrobami 
alkoholowymi, z wyrobami papierosowymi, z kosmetykami 
i środkami czystości, z odzieżą, z bielizną, z artykułami go-
spodarstwa domowego, ze sprzętem elektrycznym i elektro-
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nicznym, z meblami, z artykułami piśmiennymi, z kwiatami, 
z artykułami wyposażenia wnętrz i ogrodów, z sadzonkami, 
prowadzenie sklepów internetowych w branży spożywczej 
oferujących produkty szybkozbywalne, 36 wynajmowanie 
powierzchni sklepowych, usługi w zakresie wynajmowania 
i administrowania nieruchomościami, doradztwo w spra-
wach finansowych, 39 usługi w zakresie przewozu osób 
i towarów, usługi w zakresie przeładunku, magazynowanie 
towarów, 42 tworzenie komputerowych programów infor-
matycznych, organizowanie prac nad rozwojem kompu-
terowych programów informatycznych, programowanie 
komputerowe, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowe-
go i programowania komputerowego, projektowanie i pro-
wadzenie komputerowych platform szkoleniowych on-line, 
projektowanie i prowadzenie komputerowych platform in-
terakcyjnych on-line, 43 usługi gastronomiczne, prowadze-
nie hoteli, zajazdów, lodziami, catering, prowadzenie barów, 
barów szybkiej obsługi, kawiarnie, restauracje, restauracje sa-
moobsługowe, przygotowywanie dań na zamówienie oraz 
dostawa potraw na zamówienie.

(210) 482173 (220) 2018 03 22
(731) GAWROŃSKA MONIKA, Częstochowa
(540) SALON FRYZJERSKI GAWROŃSCY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
27.05.24, 02.03.01, 02.03.16, 02.03.23

(510), (511) 44 fryzjerstwo.

(210) 483001 (220) 2018 03 01
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) D3

(531) 03.09.02, 06.03.04, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.16, 29.01.15 
27.05.01, 27.07.01

(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, se-
rum 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 od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji 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 higie-
ny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, 
produkty lecznicze, preparaty witaminowe, minerały do ce-
lów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineral-
ne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające 
leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, 
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, 
herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycz-
nych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do celów me-
dycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochod-
ne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny 
farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemow-
ląt, materiały opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów 
medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, 
chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów 
medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów 
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, 
zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wy-
roby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, 
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy uła-
twiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(210) 483156 (220) 2018 03 06
(731) PODOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) MYKOBOOSTER
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym: kremy, żele, olejki, emulsje, 
spraye, do pielęgnacji skóry, ciała, twarzy, rąk i do pielęgnacji 
stóp.

(210) 483181 (220) 2018 04 11
(731) MARTIN BRAUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Kujawski
(540) ŚLIWIDŁO
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem 
owocowym, wyroby cukiernicze z nadzieniem zawierającym 
wino, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholo-
wym, nielecznicze wyroby cukiernicze z nadzieniem z tof-
fi, nadzienia na bazie kawy, nadzienia na bazie czekolady, 
słodkie polewy i nadzienia, mieszanki do nadzienia (artykuły 
spożywcze), cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele.

(210) 483184 (220) 2018 04 11
(731) MARTIN BRAUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Kujawski
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(540) KRYSTAL TOP
(510), (511) 30 polewa lub posypka czekoladowa, polewa 
w postaci syropu, lukier lustrzany (polewa lustrzana), lu-
kier do polewania ciast, syropy i melasa, syrop glukozowy 
do użytku jako środek żelujący do żywności.

(210) 483300 (220) 2018 03 09
(731) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) R

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 9 neony reklamowe, 35 administrowanie pro-
gramami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania biznesowe, 
badania rynkowe, marketing internetowy, bezpośrednia re-
klama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradz-
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, in-
formacja o działalności gospodarczej, komputerowe bazy 
danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarządza-
nie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach 
wydawania oprogramowana, optymalizacja wyszukiwarek 
do celów promocji dodatkowej, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja fil-
mów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, 
produkcja programów związanych z telezakupami, projek-
towanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie spon-
sorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i da-
nych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać 
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy 
telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie in-
deksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, 
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonen-
tów], telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktu-
alnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w za-
kresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trze-
cich, usługi public relations, usługi w zakresie opracowania 
graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie po-
równywania cen, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie 
materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapew-

nianie platform internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, 38 komunikacja radiowa, komunikacja 
za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja 
za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność po-
przez terminale komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, 
poczta elektroniczna, przesyłanie wiadomości, przydzielanie 
kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z tele-
zakupami, transfer strumieniowy danych, transmisja puków 
cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja 
programów telewizyjnych, usługi poczty głosowej, usłu-
gi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności 
elektronicznej], usługi telefoniczne, usługi teleksowe, usługi 
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi tele-
komunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie 
wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyj-
nego, zapewnianie dostępu do baz danych, 41 organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów (szkolenie], udostępnianie fil-
mów on-line nie do pobrania, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, 42 usługi konsultacyj-
ne w dziedzinie technologii informacyjnej.

(210) 483304 (220) 2018 03 09
(731) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RIJA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 9 neony reklamowe, 35 administrowanie pro-
gramami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania biznesowe, 
badania rynkowe, marketing internetowy, bezpośrednia re-
klama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradz-
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, in-
formacja o działalności gospodarczej, komputerowe bazy 
danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarządza-
nie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach 
wydawania oprogramowana, optymalizacja wyszukiwarek 
do celów promocji dodatkowej, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja fil-
mów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, 
produkcja programów związanych z telezakupami, projek-
towanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie spon-
sorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i da-
nych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać 
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy 
telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie in-
deksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, 
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonen-
tów], telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktu-
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alnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w za-
kresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trze-
cich, usługi public relations, usługi w zakresie opracowania 
graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie po-
równywania cen, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie 
materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapew-
nianie platform internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, 38 komunikacja radiowa, komunikacja 
za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja 
za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność po-
przez terminale komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, 
poczta elektroniczna, przesyłanie wiadomości, przydzielanie 
kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z tele-
zakupami, transfer strumieniowy danych, transmisja plików 
cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja 
programów telewizyjnych, usługi poczty głosowej, usłu-
gi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności 
elektronicznej], usługi telefoniczne, usługi teleksowe, usługi 
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi tele-
komunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie 
wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyj-
nego, zapewnianie dostępu do baz danych, 41 organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], udostępnianie fil-
mów on-line nie do pobrania, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, 42 usługi konsultacyj-
ne w dziedzinie technologii informacyjnej.

(210) 483309 (220) 2018 03 09
(731) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RIJA - Najwidoczniej
(510), (511) 9 neony reklamowe, 35 administrowanie pro-
gramami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania biznesowe, 
badania rynkowe, marketing internetowy, bezpośrednia re-
klama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradz-
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, in-
formacja o działalności gospodarczej, komputerowe bazy 
danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarządza-
nie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach 
wydawania oprogramowana, optymalizacja wyszukiwarek 
do celów promocji dodatkowej, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja fil-
mów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, 
produkcja programów związanych z telezakupami, projek-
towanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie spon-
sorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i da-
nych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać 
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy 
telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie in-
deksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, 
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 

telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonen-
tów], telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktu-
alnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w za-
kresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trze-
cich, usługi public relations, usługi w zakresie opracowania 
graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie po-
równywania cen, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie 
materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapew-
nianie platform internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, 38 komunikacja radiowa, komunikacja 
za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja 
za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność po-
przez terminale komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, 
poczta elektroniczna, przesyłanie wiadomości, przydzielanie 
kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z tele-
zakupami, transfer strumieniowy danych, transmisja puków 
cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja 
programów telewizyjnych, usługi poczty głosowej, usłu-
gi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności 
elektronicznej], usługi telefoniczne, usługi teleksowe, usługi 
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi tele-
komunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie 
wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyj-
nego, zapewnianie dostępu do baz danych, 41 organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów (szkolenie], udostępnianie fil-
mów on-line nie do pobrania, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, 42 usługi konsultacyj-
ne w dziedzinie technologii informacyjnej.

(210) 483310 (220) 2018 03 09
(731) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) eniedziela
(510), (511) 1 filmy, błony światłoczułe lecz nienaświetlone, 
preparaty chemiczne stosowane w fotografice, emulsje foto-
graficzne, osłabiacze fotograficzne, płytki fotograficzne 
o zwiększonej czułości, uczulacze fotograficzne, wywoływa-
cze fotograficzne, papier fotograficzny, papier na fotokopie, 
tkaniny na fotokopie, papier samo zabarwiający się stosowa-
ny w fotografice, papier światłoczuły, preparaty do renowacji 
płyt gramofonowych, zestawy składników do produkcji płyt 
gramofonowych, preparaty zapobiegające tworzeniu się 
osadów, 2 pojemniki z tuszem, tonery do drukarek i fotoko-
piarek, pasty drukarskie stanowiące tusze, tusze drukarskie, 
tonery, tusze do fotokopiarek, 3 preparaty do czyszczenia, 
środki do czyszczenia glazury, kamień do polerowania, pre-
paraty do polerowania, wybielacze stosowane w pralnic-
twie, wosk pralniczy, preparaty do prania, 6 przewody do an-
ten, kraty metalowe, kraty metalowe do okiennic, ruszty 
metalowe, foremki do lodu metalowe, 7 torebki papierowe 
do odkurzaczy, maszyny do prania bielizny, przyrządy 
do woskowania i polerowania butów elektryczne, krajalnice 
do chleba, maszyny i urządzenia do czyszczenia elektryczne, 
urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia do czyszcze-
nia pod wysokim ciśnieniem, młynki do kawy inne niż o na-
pędzie ręcznym, malaksery, maszynki do siekania mięsa, mik-
sery stanowiące maszyny, miksery elektryczne do celów 
domowych, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, 
młynki domowe elektryczne, maszyny do nadmuchu, urzą-
dzenia elektromechaniczne do przygotowywania napojów, 
noże stanowiące części maszyn, noże elektryczne, nożyce 
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elektryczne, nożyczki elektryczne, obieraczki będące maszy-
nami, odkurzacze, oprzyrządowanie do odkurzaczy do roz-
pylania perfum lub środków dezynfekcyjnych, torby do od-
kurzaczy, węże do odkurzaczy, ostrza stanowiące części 
maszyn, otwieracze do puszek elektryczne, wyciskacze 
do owoców elektryczne domowe, maszyny do pakowania, 
urządzenia i sprzęt do pastowania i froterowania elektryczne, 
młynki do pieprzu inne niż ręczne, pralki, prasownice, roboty 
kuchenne elektryczne, urządzenia do ssania powietrza, 
szczotki elektryczne, maszyny do szycia, uchwyty stanowią-
ce części maszyn, wirówki stanowiące maszyny, wirówki sta-
nowiące młynki, wirówki stanowiące suszarki, wirówki 
do mleka, zmywarki naczyń, maszyny do zszywania, urzą-
dzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, 8 żelazka 
noży gniazdowych stanowiące narzędzia, zestawy do gole-
nia, ręczne krajarki do jarzyn, moździerze i tłuczki, rozdrab-
niacze do jarzyn, zestawy do manicure elektryczne, żelazka 
do marszczenia, maszynki do golenia elektryczne lub nie-
elektryczne, maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne 
i nieelektryczne, noże do maszynek do mięsa stanowiące 
narzędzia, nieelektryczne noże do otwierania konserw, noże 
do warzyw, przyrządy do ostrzenia, gilotynki do paznokci 
elektryczne lub nieelektryczne, polerki do paznokci elek-
tryczne lub nieelektryczne, zestawy do pedicure, pilniki 
do paznokci, elektryczne, tłuczki do tłuczenia, maszynki 
do obcinania włosów elektryczne i nieelektryczne, żelazka 
do karbowania, gofrowania, żelazka do szkliwienia glazuro-
wania, żelazka nieelektryczne, żelazka profilowane, formier-
skie, żelazka rurkowe do marszczenia, żelazka, narzędzia 
ręczne nieelektryczne, żyletki, 9 celki akumulatorowe, kwa-
somierze do akumulatorów, naczynia do akumulatorów, 
skrzynki do akumulatorów, akumulatory elektryczne, płyty 
do akumulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania 
akumulatorów elektrycznych, urządzenia do czyszczenia 
płyt akustycznych, złącza, sprzęgacze akustyczne, filmy ani-
mowane, rysunkowe, alarmy antywłamaniowe, urządzenia 
ostrzegawcze antywłamaniowe, aparaty fotograficzne, au-
tomatyczne sekretarki, urządzenia do ładowania baterii, ba-
terie anodowe, baterie do latarek kieszonkowych, baterie 
do oświetlania, baterie elektryczne, baterie galwaniczne, 
lampy błyskowe stosowane w fotografice, światła błyskowe 
stosowane jako sygnały świetlne, żarówki do lamp błysko-
wych stosowane w fotografice, nośniki danych magnetycz-
nych, dane na nośnikach optycznych, aparaty do demakijażu 
elektryczne, urządzenia diagnostyczne nie do celów me-
dycznych, ścieżki zdalnego dostępu, drukarki komputerowe, 
druty i przewody elektryczne, złącza do drutów, przewodów 
elektrycznych, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do reje-
stracji dźwięku, dyski kompaktowe audio-wideo, dyski kom-
paktowe będące nośnikami danych, urządzenia do czyszcze-
nia dysków nagranych dźwiękiem, dyski obliczeniowe, dyski 
optyczne, dyskietki, napędy dyskowe stosowane w informa-
tyce, urządzenia do transmisji dźwięku, ekrany stosowane 
w fotografice, ekrany projekcyjne, baterie elektryczne, prze-
kaźniki elektryczne, złącza elektryczne, złącza do przewo-
dów elektrycznych, żelazka elektryczne, epidiaskopy będące 
rzutnikami, etykietki na towarach elektroniczne, filmy, błony 
naświetlone, filmy animowane, rysunkowe, filtry stosowane 
w fotografice, celowniki aparatów fotograficznych, futerały 
na przyrządy i aparaturę fotograficzną, ociekacze do susze-
nia prac fotograficznych, statywy do aparatów fotograficz-
nych, suszarki do klisz fotograficznych, urządzenia do na-
błyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia do suszenia 
odbitek fotograficznych, urządzenia do fotokopii, głośniki, 
szafki na głośniki, tuby na głośniki tubowe, taśmy do czysz-
czenia głowic nagrywających, gniazdka, wtyczki i inne kon-
takty elektryczne, gramofony, igły do gramofonów, ramiona 

tonowe do gramofonów, regulatory prędkości do gramofo-
nów, urządzenia do wymiany igieł gramofonów, urządzenia 
do gier działające wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym, 
aparatura do przetwarzania informacji, materiały na przewo-
dy instalacji elektrycznych tj. druty, kable, kable elektryczne, 
powłoki na kable elektryczne, tuleje złączowe do kabli elek-
trycznych, kalkulatory, kamery filmowe, kamery wideo ze-
spolone z magnetofonem, kamery wizyjne, wideokasety, 
wideokasety z grami, dyski kompaktowe optyczne, dyski 
kompaktowe audio-wideo, odtwarzacze płyt kompakto-
wych, klawiatury komputerowe, pamięci komputerowe, pro-
gramy komputerowe nagrane, programy komputerowe so-
ftware ładowalne, programy gier komputerowych, sterujące 
programy komputerowe systemu operacyjnego, nagrane, 
komputerowe urządzenia peryferyjne zewnętrzne, software, 
oprogramowanie stale komputerowe nagrane, komputery, 
drukarki do komputerów, komputery przenośne podręczne, 
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, aparatura elek-
tryczna do komutacji, laptopy stanowiące komputery, lasery 
nie do celów medycznych, baterie do latarek kieszonkowych, 
lokówki elektrotermiczne do włosów, lornetki, urządzenia 
do ładowania akumulatorów, magnetofony taśmowe, ma-
szyny księgujące, maszyny liczące, wyzwalacze migawki sto-
sowane w fotografice, migawki stosowane w fotografice, 
mikrofony, modemy, monitory stosowane w programach 
komputerowych, monitory obrazowe wideo, podkładki pod 
myszy, myszy stosowane w informatyce, nadajniki stosowa-
ne w telekomunikacji, dyski do nagrywania dźwięku, taśmy 
do narywania dźwięku, mierniki czasu naświetlania stosowa-
ne w światłomierzach, aparaty do nauczania, urządzenia 
do nawigacji dla pojazdów stosowane w komputerach po-
kładowych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, przyrządy 
nawigacyjne, magnetyczne nośniki informacji, optyczne no-
śniki informacji, notesy elektroniczne, osłony obiektywów 
przeciwsłoneczne stosowane w optyce, obiektywy stano-
wiące soczewki stosowane w optyce, dyski obliczeniowe, 
przyrządy do obserwacji, odbiorniki audio-wideo, odbiorniki 
radiowe, odtwarzacze kaset, urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, przełączniki ogniw stosowane w elektryczności, 
ogniwa elektryczne, aparaty elektrotermiczne do ondulacji 
włosów, lampy optyczne, osłony końcówek wyjść elektrycz-
nych, osobiste sterea będące odtwarzaczami, baterie 
do oświetlenia, pamięci komputerowe, urządzenia peryferyj-
ne komputerowe, płyty fonograficzne, urządzenia do czysz-
czenia płyt fonograficznych, urządzenia nawigacyjne dla 
pojazdów stosowane w komputerach pokładowych, urzą-
dzenia pomiarowe elektryczne, instrumenty pomiarowe, 
aparatura do powiększania stosowana w fotografice, proce-
sory będące centralnymi jednostkami przetwarzania, proce-
sory tekstu, aparaty projekcyjne, ekrany projekcyjne, telefony 
przenośne, urządzenia do przetwarzania informacji, przezro-
cza będące slajdami, przysłony stosowane w fotografice, pu-
blikacje elektroniczne stanowiące moduły ładowalne, radary, 
aparaty radiowe, radia samochodowe, radio pagery, aparatu-
ra radiokomunikacyjna przenośna, aparatura radiotelefonicz-
na, odbiorniki radiowe, aparatura do rejestracji dźwięku, re-
pondery telefoniczne, respiratory do filtrowania powietrza, 
aparatura do rozrywki przystosowana wyłącznie do odbior-
ników telewizyjnych, rzutniki do slajdów, skanery stosowane 
w informatyce, słuchawki, słuchawki telefoniczne, sterowniki 
akustyczne, styki elektryczne, styki elektryczne z metali szla-
chetnych, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, 
elektroniczne wskazówki emitujące światło, taśmy filmowe 
naświetlone, taśmy magnetyczne, aparaty telefoniczne, 
przewody telefoniczne, urządzenia nadawcze do telefonów, 
telefony przenośne, telegrafy stanowiące aparaty, telekopiar-
ki, aparaty telewizorów, termometry nie do celów medycz-
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nych, translatory elektroniczne kieszonkowe, trójnogi 
do aparatów fotograficznych, filtry promieni ultrafioleto-
wych stosowane w fotografice, wagi, aparaty wideo, taśmy 
wideo, wideofony, instalacje elektryczne zapobiegające wła-
maniom, urządzenia do układania włosów elektrotermiczne, 
wskaźniki temperatury, wyłączniki elektryczne, wyłączniki 
samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, wyzwalacze mi-
gawek stosowane w fotografice, wzmacniacze, urządzenia 
elektryczne do zgrzewania opakowań z tworzyw sztucz-
nych, karty z obwodami zintegrowanymi, karty inteligentne, 
złączki stosowane w elektryczności, 10 lampy kwarcowe 
do celów leczniczych, lampy ultrafioletowe do celów leczni-
czych, aparaty do masażu, rękawice do masażu, przyrządy 
do masażu kosmetycznego, aparaty do pomiaru ciśnienia 
tętniczego krwi, 11 skarpetki podgrzewane elektryczne, ar-
matura do pieców, podgrzewacze do butelek dla niemowląt 
elektryczne, nawilżacze do grzejników centralnego ogrze-
wania, aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura i urządze-
nia chłodnicze, komory chłodnicze, szafy chłodnicze, czajniki 
elektryczne, dywany ogrzewane elektrycznie, elektryczne 
ekspresy do kawy, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, 
fajerki grzejne, filtry będące częściami instalacji domowych 
lub przemysłowych, filtry do kawy elektryczne, filtry powie-
trza do klimatyzacji, formy do wypiekania ciasta, elektryczne, 
formy do wypiekania wafli, elektryczne, frytkownice elek-
tryczne, kuchenki, gofrownice elektryczne, urządzenia i in-
stalacje do gotowania, grzejniczki kieszonkowe, grzejniki 
do nóg, inhalatory stanowiące sauny, elektryczne ekspresy 
do kawy, urządzenia do palenia kawy, podgrzewacze do ką-
pieli, urządzenia do kąpieli w gorącym powietrzu, urządzenia 
klimatyzacyjne, koce podgrzewane elektrycznie nie do ce-
lów leczniczych, palniki kuchenek, urządzenia do kuchenek 
mikrofalowych, sprzęt kuchenny elektryczny, lampki elek-
tryczne na choinkę, palniki do lamp, lampy bakteriobójcze 
do oczyszczania powietrza, lampy bezpieczeństwa, lampy 
do aparatów projekcyjnych, lampy do układania włosów, 
lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, rurowe lampy wy-
ładowcze elektryczne do oświetlenia, lampy wyładowcze 
elektryczne do oświetlania, latarki lodówki, aparatura i urzą-
dzenia do wytwarzania lodu, urządzenia do chłodzenia mle-
ka, aparatura chłodząca do napojów, podgrzewacze narzę-
dzi z żelaza, aparatura i urządzenia do oczyszczania 
powietrza, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządze-
nia do opalania się, opiekacze do chleba, osprzęt do palni-
ków gazowych, żarówki oświetleniowe, aparaty do suszenia 
owoców, ruszty do palenisk, palniki do lamp, palniki gazowe, 
nakładki do palników gazowych, piece kuchenne, piecyki 
do podgrzewania wody, płyty grzejne, podgrzewacze bute-
lek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze łóżek, pod-
grzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze 
wody stanowiące aparaturę, poduszki elektryczne nie do ce-
lów leczniczych, pojemniki chłodnicze, aparatura i urządze-
nia do oczyszczania powietrza, aparatura jonizacyjna 
do uzdatniania powietrza, instalacje do filtrowania powie-
trza, instalacje klimatyzacyjne powietrza, suszarki powietrza, 
urządzenia do chłodzenia powietrza, aparatura do kąpieli 
w powietrzu gorącym, aparatura na powietrze gorące, lam-
py do aparatów projekcyjnych, lampy na promienie ultrafio-
letowe inne niż do celów leczniczych, rożen, pręty do rożna, 
rożen stanowiący wyposażenie kuchenne, elektryczny sprzęt 
kuchenny, ogrzewacze do stóp elektryczne lub nieelektrycz-
ne, suszarki do bielizny elektryczne, suszarki do włosów, su-
szarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach, apa-
ratura do suszenia, urządzenia i instalacje do suszenia, szafy 
chłodnicze, szybkowary elektryczne, ciśnieniowe szybkowa-
ry elektryczne, termofory, tostery, urządzenia elektryczne 
do produkcji jogurtów, wyciągi wentylacyjne, aparatura 

do wentylacji, klimatyzacji, wentylatory stanowiące klimaty-
zację, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, pod-
grzewacze wody stosowane w aparaturach, instalacje 
do schładzania wody, urządzenia do filtrowania wody, filtry 
do wody pitnej, regulatory do wyciągów stosowane 
w ogrzewnictwie, zasuwy do wyciągów stosowane w ogrzew-
nictwie, wyciągi wentylacyjne, wyposażenie pieców, zamra-
żarki, zapalniczki do gazu, zaślepki do grzejników, zespół 
grzejny powietrzny, urządzenia i instalacje do zmiękczania 
wody, żarówki elektryczne, 14 budziki, chronografy stano-
wiące zegarki, przyrządy do chronometrii, chronometry bę-
dące zegarami o dużej dokładności, przybory kuchenne 
z metali szlachetnych, pojemniki kuchenne z metali szlachet-
nych, pudełka z metali szlachetnych, zegarki, zegary, zegary 
i zegarki elektryczne, 15 taśmy muzyczne perforowane, 
16 pokrowce na drukarki z materiałów nietekstylnych, taśmy 
nasączone tuszem do drukarek komputerowych, drukarki 
przenośne stanowiące artykuły biurowe, filtry do kawy pa-
pierowe, taśmy i karty papierowe do zapisu programów 
komputerowych, materiały piśmienne, niszczarki dokumen-
tów do użytku biurowego, opakowania będące artykułami 
papierniczymi, papier do pakowania, torby do pakowania tj. 
koperty, woreczki z papieru lub z tworzyw sztucznych, ko-
kardy z papieru, przyrządy do pisania, taśmy lub karty papie-
rowe do zapisu programów komputerowych, przybory 
szkolne stanowiące artykuły piśmienne, torebki do gotowa-
nia w kuchniach mikrofalowych, 18 torby podróżne, siatki 
na zakupy, torby na zakupy, 20 zaciski do kabli niemetalowe, 
uchwyty, zaciski z tworzyw sztucznych do kabli lub rur, kosze 
z pokrywką, np. bieliźniarki, kółka samonastawne do mebli 
niemetalowe, meble, kółka niemetalowe do mebli, osprzęt 
niemetalowy do mebli, przegrody drewniane do mebli, me-
ble metalowe, półki meblowe, osprzęt niemetalowy do me-
bli, stoliki ruchome pod komputery, 21 urządzenia rozpylają-
ce do aerozoli nie do celów medycznych, suszarki do bielizny, 
cedzaki będące przyborami gospodarstwa domowego, wy-
roby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, butelki 
chłodnicze, preparaty zawierające płyny wymiennocieplne 
do celów gospodarstwa domowego, zapewniające chłodze-
nie żywności, czajniczki do herbaty nie z metali szlachet-
nych, narzędzia do czyszczenia uruchamiane ręcznie, deski 
do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, deski do pra-
sowania, pokrowce na deski do prasowania, deski pralnicze, 
ekspresy do kawy nieelektryczne i nie z metali szlachetnych, 
elementy podtrzymujące ruszt, filtry do kawy nieelektrycz-
ne, foremki do lodu, formy, foremki, stanowiące przybory 
kuchenne, formy, foremki do ciast stanowiące przybory ku-
chenne, froterki do parkietów nieelektryczne, frytkownice 
nieelektryczne, pokrywki do garnków, zamknięcia przykry-
wek do garnków, garnki do gotowania na parze, nieelek-
tryczne, garnki kuchenne, garnki kuchenne będące komple-
tami, garnki nie z metali szlachetnych, garnki utrzymujące 
ciepło nieelektryczne, gofrownice do ciast nieelektryczne, 
przybory do użytku w gospodarstwie domowym nie z me-
tali szlachetnych, grille kuchenne, grzebienie elektryczne, fil-
try do herbaty nie z metali szlachetnych, sitka do herbaty 
nie z metali szlachetnych, zaparzaczki do herbaty nie z meta-
li szlachetnych, imbryki nieelektryczne, ircha do czyszczenia, 
wodne aparaty do płukania jamy ustnej, dzbanki do parzenia 
kawy nieelektryczne, ekspresy do kawy nieelektryczne 
i nie z metali szlachetnych, młynki do kawy ręczne, serwisy 
do kawy nie z metali szlachetnych, korkociągi, kosmetyczki 
na przybory toaletowe, kosze do użytku domowego 
nie z metali szlachetnych, kosze na odpadki, kosze na śmieci, 
formy, foremki kuchenne, przybory kuchenne nie z metali 
szlachetnych, sprzęt kuchenny nieelektryczny, pojemniki ku-
chenne nie z metali szlachetnych, szczotki do szkła lamp, lo-
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dówki przenośne nieelektryczne, lodówki turystyczne nie-
elektryczne, pojemniki do lodu, wiaderka do kostek lodu, 
urządzenia do produkcji makaronów ręczne, mieszalniki nie-
elektryczne do celów domowych, mieszarki ręczne do spo-
rządzania koktajli, młynki do użytku domowego ręczne, 
młynki domowe nieelektryczne, mopy, dziobki do naczyń, 
pokrywki do naczyń, naczynia do mieszania koktajli, tj. sha-
kery, naczynia do picia, naczynia do przyrządzania lodów 
i mrożonych napoi, naczynia nie z metali szlachetnych, butel-
ki na napoje dla podróżnych, koziołki pod noże na stół, odku-
rzacze nieelektryczne, otwieracze do butelek, wyciskacze 
do owoców nieelektryczne do celów domowych, pałeczki 
stanowiące sprzęt kuchenny, patelnie, płytki zapobiegające 
kipieniu mleka, pochłaniacze dymu do użytku domowego, 
podgrzewacze butelek dla niemowląt nieelektryczne, pod-
stawki do żelazka, pojemniki do użytku w domu lub w kuch-
ni nie z metali szlachetnych, pojemniki na słodycze nie z me-
tali szlachetnych, rękawice do polerowania, urządzenia 
i aparaty nieelektryczne do polerowania do celów domo-
wych, materiały do polerowania, nabłyszczania z wyjątkiem 
preparatów, papieru i kamieni, polewaczki, końcówki wylo-
towe, sitka do polewaczek, przesiewacze, sita będące przy-
borami gospodarstwa domowego, przybory do użytku do-
mowego nie z metali szlachetnych, przybory kuchenne 
nie z metali szlachetnych, przybory kuchenne nieelektrycz-
ne, zamknięcia przykrywek do garnków, pudelka na kanapki, 
pudełka na słodycze nie z metali szlachetnych, rondle, ruszty 
kuchenne, sita będące przyborami gospodarstwa domowe-
go, sitka do herbaty nie z metali szlachetnych, sitka do zapa-
rzania herbaty nie z metali szlachetnych, spryskiwacze, przy-
rządy do spryskiwaczy, stojaki do suszenia prania, syfony 
do wody gazowanej, szczoteczki do zębów, szczoteczki 
do zębów elektryczne, szczotki elektryczne z wyjątkiem czę-
ści maszyn, szkło do którego wprowadzono cienkie prze-
wodniki elektryczne, szpikulce kuchenne metalowe, szpilki 
kuchenne metalowe, szufelki lub urządzenia do zbierania 
okruszyn ze stołu, szybkowary nieelektryczne    ściereczki 
do wycierania kurzu, ściereczki do wycierania mebli, ście-
reczki impregnowane detergentem do czyszczenia, ścierki 
do czyszczenia, ścierki do mycia podłóg, tarki będące sprzę-
tem kuchennym, termoizolacyjne pojemniki na żywność, 
termosy, łyżki do polewania tłuszczu kuchenne, torby izoter-
miczne, trzepaczki nieelektryczne, ubijaczki nieelektryczne 
do użytku domowego, wiaderka do lodu, wiadra, przyrządy 
do woskowania i polerowania butów nieelektryczne, wyci-
skacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, 
zbiorniki termoizolacyjne, zmywaki ścierne do celów ku-
chennych, zraszacze, 28 urządzenia do zaznaczania punktów 
w bilardzie, 34 kamienie do zapalniczek, zbiorniczki z gazem 
do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy tytoniu, 35 usługi 
świadczone w zakresie analizy kosztów, usługi polegające 
na przeprowadzaniu aukcji publicznych, usługi polegające 
na badaniu opinii publicznej, usługi w zakresie badania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi w zakresie wy-
pożyczania maszyn i urządzeń dla biur, usługi w zakresie wy-
konywania dekoracji wystaw sklepowych, usługi w zakresie 
doboru personelu za pomocą metod psychotechnicznych, 
usługi doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, usługi w zakresie dystrybucji ma-
teriałów reklamowych tj. próbek, druków, prospektów, bro-
szur, usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania w dzia-
łalności artystycznej, usługi polegające na wykonywaniu 
ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, usługi w za-
kresie informacji o działalności gospodarczej, usługi w zakre-
sie eksportowania i importowania towarów, usługi w zakre-
sie pozyskiwania danych do komputerowej bazy danych, 
usługi w zakresie wykorzystania manekinów do celów rekla-

mowych i promowania sprzedaży, usługi w zakresie uaktual-
niania materiałów reklamowych, usługi w zakresie organizo-
wania wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
usługi w zakresie doradztwa w sprawach zarządzania perso-
nelem, usługi w zakresie rekrutacji personelu, usługi w zakresie 
rozlepiania plakatów reklamowych, usługi w zakresie rozpo-
wszechniania materiałów reklamowych, tj. ulotek, prospektów, 
druków, próbek, usługi w zakresie reklamy za pośrednic-
twem sieci komputerowej, usługi w zakresie wynajmowania 
powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie uaktual-
niania materiału reklamowego, usługi w zakresie wypożycza-
nia materiału reklamowego, usługi w zakresie publikowania 
tekstów reklamowych, usługi w zakresie reklamy korespon-
dencyjnej, usługi w zakresie reklamy prasowej, radiowej i te-
lewizyjnej, usługi sekretarskie, usługi w zakresie udzielania 
porad konsumentom, usługi w zakresie udzielania informacji 
handlowych, usługi w zakresie sortowania danych w bazach 
komputerowych, usługi w zakresie pomocy w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, 36 usługi w zakresie udzielania 
informacji finansowej, usługi finansowe, usługi w zakresie 
udzielania informacji o ubezpieczeniach, usługi w zakresie 
udzielania informacji bankowych, usługi w zakresie admini-
strowania majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie admi-
nistrowania nieruchomościami, usługi w zakresie pośrednic-
twa ubezpieczeniowego, usługi w zakresie pośrednictwa 
w sprawach majątku nieruchomego, usługi powiernicze, 
usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie wynajmowania 
pomieszczeń biurowych stanowiących nieruchomości, usłu-
gi w zakresie zarządzania majątkiem, 37 usługi w zakresie in-
stalowania, konserwacji oraz naprawy biurowych maszyn 
i urządzeń, usługi w zakresie czyszczenia budynków od we-
wnątrz i od zewnątrz, usługi w zakresie instalowania i napra-
wy elektrycznych urządzeń, usługi w zakresie naprawy foto-
graficznych aparatów, usługi w zakresie instalowania, 
konserwacji i naprawy komputerów, usługi w zakresie mon-
tażu kuchennych urządzeń, usługi w zakresie instalowania, 
konserwacji i naprawy maszyn, usługi w zakresie konserwacji 
mebli, 39 usługi w zakresie świadczenia usług kierowców, 
usługi w zakresie magazynowania elektronicznych nośników 
danych lub dokumentów, usługi w zakresie wynajmowania 
magazynów, usługi w zakresie pakowania towarów, 40 usłu-
gi w zakresie recyklingu odpadków i odpadów, usługi w za-
kresie wykonywania odbitek fotograficznych, usługi w zakre-
sie wywoływania filmów fotograficznych, usługi w zakresie 
kopiowania zdjęć, 41 usługi w zakresie publikowania tekstów 
innych niż teksty reklamowe, 42 usługi w zakresie doradztwa 
w sprawach sprzętu komputerowego, usługi w zakresie kon-
serwacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakre-
sie projektowania dekoracji wnętrz, usługi w zakresie projek-
towania opakowań, usługi w zakresie projektowania, 
tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób 
trzecich.

(210) 483311 (220) 2018 03 09
(731) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) e-niedziela
(510), (511) 1 filmy, błony światłoczułe lecz nienaświetlone, 
preparaty chemiczne stosowane w fotografice, emulsje foto-
graficzne, osłabiacze fotograficzne, płytki fotograficzne 
o zwiększonej czułości, uczulacze fotograficzne, wywoływa-
cze fotograficzne, papier fotograficzny, papier na fotokopie, 
tkaniny na fotokopie, papier samo zabarwiający się stosowa-
ny w fotografice, papier światłoczuły, preparaty do renowacji 
płyt gramofonowych, zestawy składników do produkcji płyt 
gramofonowych, preparaty zapobiegające tworzeniu się 



Nr  ZT30/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 21

osadów, 2 pojemniki z tuszem, tonery do drukarek i fotoko-
piarek, pasty drukarskie stanowiące tusze, tusze drukarskie, 
tonery, tusze do fotokopiarek, 3 preparaty do czyszczenia, 
środki do czyszczenia glazury, kamień do polerowania, pre-
paraty do polerowania, wybielacze stosowane w pralnic-
twie, wosk pralniczy, preparaty do prania, 6 przewody do an-
ten, kraty metalowe, metalowe kraty do okiennic, ruszty 
metalowe, foremki do lodu metalowe, 7 torebki papierowe 
do dokurzaczy, maszyny do prania bielizny, przyrządy 
do woskowania i polerowania butów elektryczne, krajalnice 
do chleba, maszyny i urządzenia do czyszczenia elektryczne, 
urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia do czyszcze-
nia pod wysokim ciśnieniem, młynki do kawy inne niż o na-
pędzie ręcznym, malaksery, maszynki do siekania mięsa, mik-
sery stanowiące maszyny, miksery elektryczne do celów 
domowych, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, 
młynki domowe elektryczne, maszyny do nadmuchu, urzą-
dzenia elektromechaniczne do przygotowywania napojów, 
noże stanowiące części maszyn, noże elektryczne, nożyce 
elektryczne, nożyczki elektryczne, obieraczki będące maszy-
nami, odkurzacze, oprzyrządowanie do odkurzaczy do roz-
pylania perfum lub środków dezynfekcyjnych, torby do od-
kurzaczy, węże do odkurzaczy, ostrza stanowiące części 
maszyn, otwieracze do puszek elektryczne, wyciskacze 
do owoców elektryczne domowe, maszyny do pakowania, 
urządzenia i sprzęt do pastowania i froterowania elektryczne, 
młynki do pieprzu inne niż ręczne, pralki, prasownice, roboty 
kuchenne elektryczne, urządzenia do ssania powietrza, 
szczotki elektryczne, maszyny do szycia, uchwyty stanowią-
ce części maszyn, wirówki stanowiące maszyny, wirówki sta-
nowiące młynki, wirówki stanowiące suszarki, wirówki 
do mleka, zmywarki naczyń, maszyny do zszywania, urzą-
dzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, 8 żelazka 
noży gniazdowych stanowiące narzędzia, zestawy do gole-
nia, ręczne krajarki do jarzyn, moździerze i tłuczki, rozdrab-
niacze do jarzyn, zestawy do manicure elektryczne, żelazka 
do marszczenia, maszynki do golenia elektryczne lub nie-
elektryczne, maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne 
i nieelektryczne, noże do maszynek do mięsa stanowiące 
narzędzia, nieelektryczne noże do otwierania konserw, noże 
do warzyw, przyrządy do ostrzenia, gilotynki do paznokci 
elektryczne lub nieelektryczne, polerki do paznokci elek-
tryczne lub nieelektryczne, zestawy do pedicure, pilniki 
do paznokci, elektryczne, tłuczki do tłuczenia, maszynki 
do obcinania włosów elektryczne i nieelektryczne, żelazka 
do karbowania, gofrowania, żelazka do szkliwienia glazuro-
wania, żelazka nieelektryczne, żelazka profilowane, formier-
skie, żelazka rurkowe do marszczenia, żelazka, narzędzia ręcz-
ne nieelektryczne, żyletki, 9 celki akumulatorowe, kwasomierze 
do akumulatorów, naczynia do akumulatorów, skrzynki 
do akumulatorów, akumulatory elektryczne, płyty do aku-
mulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania akumu-
latorów elektrycznych, urządzenia do czyszczenia płyt aku-
stycznych, złącza, sprzęgacze akustyczne, filmy animowane, 
rysunkowe, alarmy antywłamaniowe, urządzenia ostrzegaw-
cze antywłamaniowe, aparaty fotograficzne, automatyczne 
sekretarki, urządzenia do ładowania baterii, baterie anodowe, 
baterie do latarek kieszonkowych, baterie do oświetlania, ba-
terie elektryczne, baterie galwaniczne, lampy błyskowe sto-
sowane w fotografice, światła błyskowe stosowane jako sy-
gnały świetlne, żarówki do lamp błyskowych stosowane 
w fotografice, nośniki danych magnetycznych, dane na no-
śnikach optycznych, aparaty do demakijażu elektryczne, 
urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, ścieżki 
zdalnego dostępu, drukarki komputerowe, druty i przewody 
elektryczne, złącza do drutów, przewodów elektrycznych, 
dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, 

dyski kompaktowe audio-wideo, dyski kompaktowe będące 
nośnikami danych, urządzenia do czyszczenia dysków nagra-
nych dźwiękiem, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dys-
kietki, napędy dyskowe stosowane w informatyce, urządze-
nia do transmisji dźwięku, ekrany stosowane w fotografice, 
ekrany projekcyjne, baterie elektryczne, przekaźniki elek-
tryczne, złącza elektryczne, złącza do przewodów elektrycz-
nych, żelazka elektryczne, epidiaskopy będące rzutnikami, 
etykietki na towarach elektroniczne, filmy, błony naświetlo-
ne, filmy animowane, rysunkowe, filtry stosowane w fotogra-
fice, celowniki aparatów fotograficznych, futerały na przyrzą-
dy i aparaturę fotograficzną, ociekacze do suszenia prac 
fotograficznych, statywy do aparatów fotograficznych, su-
szarki do klisz fotograficznych, urządzenia do nabłyszczania 
odbitek fotograficznych, urządzenia do suszenia odbitek fo-
tograficznych, urządzenia do fotokopii, głośniki, szafki na gło-
śniki, tuby na głośniki tubowe, taśmy do czyszczenia głowic 
nagrywających, gniazdka, wtyczki i inne kontakty elektrycz-
ne, gramofony, igły do gramofonów, ramiona tonowe 
do gramofonów, regulatory prędkości do gramofonów, urzą-
dzenia do wymiany igieł gramofonów, urządzenia do gier 
działające wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym, aparatura 
do przetwarzania informacji, materiały na przewody instala-
cji elektrycznych tj. druty, kable, kable elektryczne, powłoki 
na kable elektryczne, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, 
kalkulatory, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z ma-
gnetofonem, kamery wizyjne, wideokasety, wideokasety 
z grami, dyski kompaktowe optyczne, dyski kompaktowe 
audio-wideo, odtwarzacze płyt kompaktowych, klawiatury 
komputerowe, pamięci komputerowe, programy kompute-
rowe nagrane, programy komputerowe software ładowalne, 
programy gier komputerowych, sterujące programy kompu-
terowe systemu operacyjnego, nagrane, komputerowe urzą-
dzenia peryferyjne zewnętrzne, software, oprogramowanie 
stale komputerowe nagrane, komputery, drukarki do kom-
puterów, komputery przenośne podręczne, urządzenia 
do komunikacji wewnętrznej, aparatura elektryczna do ko-
mutacji, laptopy stanowiące komputery, lasery nie do celów 
medycznych, baterie do latarek kieszonkowych, lokówki 
elektrotermiczne do włosów, lornetki, urządzenia do łado-
wania akumulatorów, magnetofony taśmowe, maszyny księ-
gujące, maszyny liczące, wyzwalacze migawki stosowane 
w fotografice, migawki stosowane w fotografice, mikrofony, 
modemy, monitory stosowane w programach komputero-
wych, monitory obrazowe wideo, podkładki pod myszy, my-
szy stosowane w informatyce, nadajniki stosowane w teleko-
munikacji, dyski do nagrywania dźwięku, taśmy do narywania 
dźwięku, mierniki czasu naświetlania stosowane w światło-
mierzach, aparaty do nauczania, urządzenia do nawigacji dla 
pojazdów stosowane w komputerach pokładowych, urzą-
dzenia do nawigacji satelitarnej, przyrządy nawigacyjne, ma-
gnetyczne nośniki informacji, optyczne nośniki informacji, 
notesy elektroniczne, osłony obiektywów przeciwsłoneczne 
stosowane w optyce, obiektywy stanowiące soczewki stoso-
wane w optyce, dyski obliczeniowe, przyrządy do obserwa-
cji, odbiorniki audio-wideo, odbiorniki radiowe, odtwarzacze 
kaset, urządzenia do odtwarzania dźwięku, przełączniki 
ogniw stosowane w elektryczności, ogniwa elektryczne, 
aparaty elektrotermiczne do ondulacji włosów, lampy 
optyczne, osłony końcówek wyjść elektrycznych, osobiste 
sterea będące odtwarzaczami, baterie do oświetlenia, pa-
mięci komputerowe, urządzenia peryferyjne komputerowe, 
płyty fonograficzne, urządzenia do czyszczenia płyt fono-
graficznych, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów stosowa-
ne w komputerach pokładowych, urządzenia pomiarowe 
elektryczne, instrumenty pomiarowe, aparatura do powięk-
szania stosowana w fotografice, procesory będące centralny-
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mi jednostkami przetwarzania, procesory tekstu, aparaty 
projekcyjne, ekrany projekcyjne, telefony przenośne, urzą-
dzenia do przetwarzania informacji, przezrocza będące slaj-
dami, przysłony stosowane w fotografice, publikacje elektro-
niczne stanowiące moduły ładowalne, radary, aparaty 
radiowe, radia samochodowe, radio pagery, aparatura radio-
komunikacyjna przenośna, aparatura radiotelefoniczna, od-
biorniki radiowe, aparatura do rejestracji dźwięku, repondery 
telefoniczne, respiratory do filtrowania powietrza, aparatura 
do rozrywki przystosowana wyłącznie do odbiorników tele-
wizyjnych, rzutniki do slajdów, skanery stosowane w infor-
matyce, słuchawki, słuchawki telefoniczne, sterowniki aku-
styczne, styki elektryczne, styki elektryczne z metali 
szlachetnych, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, 
elektroniczne wskazówki emitujące światło, taśmy filmowe 
naświetlone, taśmy magnetyczne, aparaty telefoniczne, 
przewody telefoniczne, urządzenia nadawcze do telefonów, 
telefony przenośne, telegrafy stanowiące aparaty, telekopiar-
ki, aparaty telewizorów, termometry nie do celów medycz-
nych, translatory elektroniczne kieszonkowe, trójnogi 
do aparatów fotograficznych, filtry promieni ultrafioleto-
wych stosowane w fotografice, wagi, aparaty wideo, taśmy 
wideo, wideofony, instalacje elektryczne zapobiegające wła-
maniom, urządzenia do układania włosów elektrotermiczne, 
wskaźniki temperatury, wyłączniki elektryczne, wyłączniki 
samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, wyzwalacze mi-
gawek stosowane w fotografice, wzmacniacze, urządzenia 
elektryczne do zgrzewania opakowań z tworzyw sztucz-
nych, karty z obwodami zintegrowanymi, karty inteligentne, 
złączki stosowane w elektryczności, 10 lampy kwarcowe 
do celów leczniczych, lampy ultrafioletowe do celów leczni-
czych, aparaty do masażu, rękawice do masażu, przyrządy 
do masażu kosmetycznego, aparaty do pomiaru ciśnienia 
tętniczego krwi, 11 skarpetki podgrzewane elektrycznie, ar-
matura do pieców, podgrzewacze do butelek dla niemowląt 
elektryczne, nawilżacze do grzejników centralnego ogrze-
wania, aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura i urządze-
nia chłodnicze, komory chłodnicze, szafy chłodnicze, czajniki 
elektryczne, dywany ogrzewane elektrycznie, elektryczne 
ekspresy do kawy, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, 
fajerki grzejne, filtry będące częściami instalacji domowych 
lub przemysłowych, filtry do kawy elektryczne, filtry powie-
trza do klimatyzacji, formy do wypiekania ciasta, elektryczne, 
formy do wypiekania wafli, elektryczne, frytkownice elek-
tryczne, kuchenki, gofrownice elektryczne, urządzenia i in-
stalacje do gotowania, grzejniczki kieszonkowe, grzejniki 
do nóg, inhalatory stanowiące sauny, elektryczne ekspresy 
do kawy, urządzenia do palenia kawy, podgrzewacze do ką-
pieli, urządzenia do kąpieli w gorącym powietrzu, urządzenia 
klimatyzacyjne, koce podgrzewane elektrycznie nie do ce-
lów leczniczych, palniki kuchenek, urządzenia do kuchenek 
mikrofalowych, sprzęt kuchenny elektryczny, lampki elek-
tryczne na choinkę, palniki do lamp, lampy bakteriobójcze 
do oczyszczania powietrza, lampy bezpieczeństwa, lampy 
do aparatów projekcyjnych, lampy do układania włosów, 
lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, rurowe lampy wy-
ładowcze elektryczne do oświetlenia, lampy wyładowcze 
elektryczne do oświetlania, latarki lodówki, aparatura i urzą-
dzenia do wytwarzania lodu, urządzenia do chłodzenia mle-
ka, aparatura chłodząca do napojów, podgrzewacze narzę-
dzi z żelaza, aparatura i urządzenia do oczyszczania 
powietrza, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządze-
nia do opalania się, opiekacze do chleba, osprzęt do palni-
ków gazowych, żarówki oświetleniowe, aparaty do suszenia 
owoców, ruszty do palenisk, palniki do lamp, palniki gazowe, 
nakładki do palników gazowych, piece kuchenne, piecyki 
do podgrzewania wody, płyty grzejne, podgrzewacze bute-

lek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze łóżek, pod-
grzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze 
wody stanowiące aparaturę, poduszki elektryczne nie do ce-
lów leczniczych, pojemniki chłodnicze, aparatura i urządze-
nia do oczyszczania powietrza, aparatura jonizacyjna 
do uzdatniania powietrza, instalacje do filtrowania powie-
trza, instalacje klimatyzacyjne powietrza, suszarki powietrza, 
urządzenia do chłodzenia powietrza, aparatura do kąpieli 
w powietrzu gorącym, aparatura na powietrze gorące, lam-
py do aparatów projekcyjnych, lampy na promienie ultrafio-
letowe inne niż do celów leczniczych, rożen, pręty do rożna, 
rożen stanowiący wyposażenie kuchenne, elektryczny sprzęt 
kuchenny, ogrzewacze do stóp elektryczne lub nieelektrycz-
ne, suszarki do bielizny elektryczne, suszarki do włosów, su-
szarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach, apa-
ratura do suszenia, urządzenia i instalacje do suszenia, szafy 
chłodnicze, szybkowary elektryczne, ciśnieniowe szybkowa-
ry elektryczne, termofory, tostery, urządzenia elektryczne 
do produkcji jogurtów, wyciągi wentylacyjne, aparatura 
do wentylacji, klimatyzacji, wentylatory stanowiące klimatyza-
cję, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, podgrze-
wacze wody stosowane w aparaturach, instalacje do schła-
dzania wody, urządzenia do filtrowania wody, filtry do wody 
pitnej, regulatory do wyciągów stosowane w ogrzewnictwie, 
zasuwy do wyciągów stosowane w ogrzewnictwie, wyciągi 
wentylacyjne, wyposażenie pieców, zamrażarki, zapalniczki 
do gazu, zaślepki do grzejników, zespół grzejny powietrzny, 
urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, żarówki elek-
tryczne, 14 budziki, chronografy stanowiące zegarki, przyrzą-
dy do chronometrii, chronometry będące zegarami o dużej 
dokładności, przybory kuchenne z metali szlachetnych, po-
jemniki kuchenne z metali szlachetnych, pudełka z metali 
szlachetnych, zegarki, zegary, zegary i zegarki elektryczne, 
15 taśmy muzyczne perforowane, 16 pokrowce na drukarki 
z materiałów nietekstylnych, taśmy nasączone tuszem 
do drukarek komputerowych, drukarki przenośne stanowią-
ce artykuły biurowe, filtry do kawy papierowe, taśmy i karty 
papierowe do zapisu programów komputerowych, materia-
ły piśmienne, niszczarki dokumentów do użytku biurowego, 
opakowania będące artykułami papierniczymi, papier do pa-
kowania, torby do pakowania tj. koperty, woreczki z papieru 
lub z tworzyw sztucznych, kokardy z papieru, przyrządy 
do pisania, taśmy lub karty papierowe do zapisu programów 
komputerowych, przybory szkolne stanowiące artykuły pi-
śmienne, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, 
18 torby podróżne, siatki na zakupy, torby na zakupy, 20 zaci-
ski do kabli niemetalowe, uchwyty, zaciski z tworzyw sztucz-
nych do kabli lub rur, kosze z pokrywką, np. bieliźniarki, kółka 
samonastawne do mebli niemetalowe, meble, kółka nieme-
talowe do mebli, osprzęt niemetalowy do mebli, przegrody 
drewniane do mebli, meble metalowe, półki meblowe, 
osprzęt niemetalowy do mebli, stoliki ruchome pod kompu-
tery, 21 urządzenia rozpylające do aerozoli nie do celów me-
dycznych, suszarki do bielizny, cedzaki będące przyborami 
gospodarstwa domowego, wyroby ceramiczne dla gospo-
darstwa domowego, butelki chłodnicze, preparaty zawiera-
jące płyny wymiennocieplne do celów gospodarstwa do-
mowego, zapewniające chłodzenie żywności, czajniczki 
do herbaty nie z metali szlachetnych, narzędzia do czyszcze-
nia uruchamiane ręcznie, deski do krojenia chleba, deski 
do krojenia do kuchni, deski do prasowania, pokrowce na de-
ski do prasowania, deski pralnicze, ekspresy do kawy nieelek-
tryczne i nie z metali szlachetnych, elementy podtrzymujące 
ruszt, filtry do kawy nieelektryczne, foremki do lodu, formy, 
foremki, stanowiące przybory kuchenne, formy, foremki 
do ciast stanowiące przybory kuchenne, froterki do parkie-
tów nieelektryczne, frytkownice nieelektryczne, pokrywki 
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do garnków, zamknięcia przykrywek do garnków, garnki 
do gotowania na parze, nieelektryczne, garnki kuchenne, 
garnki kuchenne będące kompletami, garnki nie z metali 
szlachetnych, garnki utrzymujące ciepło nieelektryczne, go-
frownice do ciast nieelektryczne, przybory do użytku w go-
spodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, grille ku-
chenne, grzebienie elektryczne, filtry do herbaty nie z metali 
szlachetnych, sitka do herbaty nie z metali szlachetnych, za-
parzaczki do herbaty nie z metali szlachetnych, imbryki nie-
elektryczne, ircha do czyszczenia, wodne aparaty do płuka-
nia jamy ustnej, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, 
ekspresy do kawy nieelektryczne i nie z metali szlachetnych, 
młynki do kawy ręczne, serwisy do kawy nie z metali szla-
chetnych, korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe, 
kosze do użytku domowego nie z metali szlachetnych, kosze 
na odpadki, kosze na śmieci, formy, foremki kuchenne, przy-
bory kuchenne nie z metali szlachetnych, sprzęt kuchenny 
nieelektryczny, pojemniki kuchenne nie z metali szlachet-
nych, szczotki do szkła lamp, lodówki przenośne nieelek-
tryczne, lodówki turystyczne nieelektryczne, pojemniki 
do lodu, wiaderka do kostek lodu, urządzenia do produkcji 
makaronów ręczne, mieszalniki nieelektryczne do celów do-
mowych, mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, młynki 
do użytku domowego ręczne, młynki domowe nieelektrycz-
ne, mopy, dziobki do naczyń, pokrywki do naczyń, naczynia 
do mieszania koktajli, tj. shakery, naczynia do picia, naczynia 
do przyrządzania lodów i mrożonych napoi, naczynia 
nie z metali szlachetnych, butelki na napoje dla podróżnych, 
koziołki pod noże na stół, odkurzacze nieelektryczne, otwie-
racze do butelek, wyciskacze do owoców nieelektryczne 
do celów domowych, pałeczki stanowiące sprzęt kuchenny, 
patelnie, płytki zapobiegające kipieniu mleka, pochłaniacze 
dymu do użytku domowego, podgrzewacze butelek dla nie-
mowląt nieelektryczne, podstawki do żelazka, pojemniki 
do użytku w domu lub w kuchni nie z metali szlachetnych, 
pojemniki na słodycze nie z metali szlachetnych, rękawice 
do polerowania, urządzenia i aparaty nieelektryczne do po-
lerowania do celów domowych, materiały do polerowania, 
nabłyszczania z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni, 
polewaczki, końcówki wylotowe, sitka do polewaczek, prze-
siewacze, sita będące przyborami gospodarstwa domowe-
go, przybory do użytku domowego nie z metali szlachet-
nych, przybory kuchenne nie z metali szlachetnych, przybory 
kuchenne nieelektryczne, zamknięcia przykrywek do garn-
ków, pudelka na kanapki, pudełka na słodycze nie z metali 
szlachetnych, rondle, ruszty kuchenne, sita będące przybora-
mi gospodarstwa domowego, sitka do herbaty nie z metali 
szlachetnych, sitka do zaparzania herbaty nie z metali szla-
chetnych, spryskiwacze, przyrządy do spryskiwaczy, stojaki 
do suszenia prania, syfony do wody gazowanej, szczoteczki 
do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki elek-
tryczne z wyjątkiem części maszyn, szkło do którego wpro-
wadzono cienkie przewodniki elektryczne, szpikulce ku-
chenne metalowe, szpilki kuchenne metalowe, szufelki lub 
urządzenia do zbierania okruszyn ze stołu, szybkowary nie-
elektryczne ściereczki do wycierania kurzu, ściereczki do wy-
cierania mebli, ściereczki impregnowane detergentem 
do czyszczenia, ścierki do czyszczenia, ścierki do mycia pod-
łóg, tarki będące sprzętem kuchennym, termoizolacyjne po-
jemniki na żywność, termosy, łyżki do polewania tłuszczu 
kuchenne, torby izotermiczne, trzepaczki nieelektryczne, 
ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, wiaderka 
do lodu, wiadra, przyrządy do woskowania i polerowania bu-
tów nieelektryczne, wyciskacze do owoców nieelektryczne 
do celów domowych, zbiorniki termoizolacyjne, zmywaki 
ścierne do celów kuchennych, zraszacze, 28 urządzenia 
do zaznaczania punktów w bilardzie, 34 kamienie do zapal-

niczek, zbiorniczki z gazem do zapalniczek, zapalniczki dla 
palaczy tytoniu, 35 usługi świadczone w zakresie analizy 
kosztów, usługi polegające na przeprowadzaniu aukcji pu-
blicznych, usługi polegające na badaniu opinii publicznej, 
usługi w zakresie badania w dziedzinie działalności gospo-
darczej, usługi w zakresie wypożyczania maszyn i urządzeń 
dla biur, usługi w zakresie wykonywania dekoracji wystaw 
sklepowych, usługi w zakresie doboru personelu za pomocą 
metod psychotechnicznych, usługi doradztwa w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi 
w zakresie dystrybucji materiałów reklamowych tj. próbek, 
druków, prospektów, broszur, usługi w zakresie profesjonal-
nego zarządzania w działalności artystycznej, usługi polega-
jące na wykonywaniu ekspertyzy w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi w zakresie informacji o działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie eksportowania i importowa-
nia towarów, usługi w zakresie pozyskiwania danych do kom-
puterowej bazy danych, usługi w zakresie wykorzystania ma-
nekinów do celów reklamowych i promowania sprzedaży, 
usługi w zakresie uaktualniania materiałów reklamowych, 
usługi w zakresie organizowania wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, usługi w zakresie doradztwa w spra-
wach zarządzania personelem, usługi w zakresie rekrutacji 
personelu, usługi w zakresie rozlepiania plakatów reklamo-
wych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów re-
klamowych, tj. ulotek, prospektów, druków, próbek, usługi 
w zakresie reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, 
usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele rekla-
mowe, usługi w zakresie uaktualniania materiału reklamowe-
go, usługi w zakresie wypożyczania materiału reklamowego, 
usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi 
w zakresie reklamy korespondencyjnej, usługi w zakresie re-
klamy prasowej, radiowej i telewizyjnej, usługi sekretarskie, 
usługi w zakresie udzielania porad konsumentom, usługi 
w zakresie udzielania informacji handlowych, usługi w zakre-
sie sortowania danych w bazach komputerowych, usługi 
w zakresie pomocy w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, 36 usługi w zakresie udzielania informacji finansowej, 
usługi finansowe, usługi w zakresie udzielania informacji 
o ubezpieczeniach, usługi w zakresie udzielania informacji 
bankowych, usługi w zakresie administrowania majątkiem 
nieruchomym, usługi w zakresie administrowania nierucho-
mościami, usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczenio-
wego, usługi w zakresie pośrednictwa w sprawach majątku 
nieruchomego, usługi powiernicze, usługi ubezpieczeniowe, 
usługi w zakresie wynajmowania pomieszczeń biurowych sta-
nowiących nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania mająt-
kiem, 37 usługi w zakresie instalowania, konserwacji oraz na-
prawy biurowych maszyn i urządzeń, usługi w zakresie 
czyszczenia budynków od wewnątrz i od zewnątrz, usługi 
w zakresie instalowania i naprawy elektrycznych urządzeń, 
usługi w zakresie naprawy fotograficznych aparatów, usługi 
w zakresie instalowania, konserwacji i naprawy komputerów, 
usługi w zakresie montażu kuchennych urządzeń, usługi 
w zakresie instalowania, konserwacji i naprawy maszyn, usłu-
gi w zakresie konserwacji mebli, 39 usługi w zakresie świad-
czenia usług kierowców, usługi w zakresie magazynowania 
elektronicznych nośników danych lub dokumentów, usługi 
w zakresie wynajmowania magazynów, usługi w zakresie pa-
kowania towarów, 40 usługi w zakresie recyklingu odpad-
ków i odpadów, usługi w zakresie wykonywania odbitek fo-
tograficznych, usługi w zakresie wywoływania filmów 
fotograficznych, usługi w zakresie kopiowania zdjęć, 41 usłu-
gi w zakresie publikowania tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, 42 usługi w zakresie doradztwa w sprawach sprzętu 
komputerowego, usługi w zakresie konserwacji oprogramo-
wania komputerowego, usługi w zakresie projektowania de-
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koracji wnętrz, usługi w zakresie projektowania opakowań, 
usługi w zakresie projektowania, tworzenia i utrzymywania 
stron internetowych dla osób trzecich.

(210) 483312 (220) 2018 03 09
(731) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) e-niedziela

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 18.01.19
(510), (511) 1 filmy, błony światłoczułe lecz nienaświetlone, 
preparaty chemiczne stosowane w fotografice, emulsje foto-
graficzne, osłabiacze fotograficzne, płytki fotograficzne 
o zwiększonej czułości, uczulacze fotograficzne, wywoływa-
cze fotograficzne, papier fotograficzny, papier na fotokopie, 
tkaniny na fotokopie, papier samo zabarwiający się stosowa-
ny w fotografice, papier światłoczuły, preparaty do renowacji 
płyt gramofonowych, zestawy składników do produkcji płyt 
gramofonowych, preparaty zapobiegające tworzeniu się 
osadów, 2 pojemniki z tuszem, tonery do drukarek i fotoko-
piarek, pasty drukarskie stanowiące tusze, tusze drukarskie, 
tonery, tusze do fotokopiarek, 3 preparaty do czyszczenia, 
środki do czyszczenia glazury, kamień do polerowania, pre-
paraty do polerowania, wybielacze stosowane w pralnic-
twie, wosk pralniczy, preparaty do prania, 6 przewody do an-
ten, kraty metalowe, metalowe kraty do okiennic, ruszty 
metalowe, foremki do lodu metalowe, 7 torebki papierowe 
do odkurzaczy, maszyny do prania bielizny, przyrządy 
do woskowania i polerowania butów elektryczne, krajalnice 
do chleba, maszyny i urządzenia do czyszczenia elektryczne, 
urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia do czyszcze-
nia pod wysokim ciśnieniem, młynki do kawy inne niż o na-
pędzie ręcznym, malaksery, maszynki do siekania mięsa, mik-
sery stanowiące maszyny, miksery elektryczne do celów 
domowych, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, 
młynki domowe elektryczne, maszyny do nadmuchu, urzą-
dzenia elektromechaniczne do przygotowywania napojów, 
noże stanowiące części maszyn, noże elektryczne, nożyce 
elektryczne, nożyczki elektryczne, obieraczki będące maszy-
nami, odkurzacze, oprzyrządowanie do odkurzaczy do roz-
pylania perfum lub środków dezynfekcyjnych, torby do od-
kurzaczy, węże do odkurzaczy, ostrza stanowiące części 
maszyn, otwieracze do puszek elektryczne, wyciskacze 
do owoców elektryczne domowe, maszyny do pakowania, 
urządzenia i sprzęt do pastowania i froterowania elektryczne, 
młynki do pieprzu inne niż ręczne, pralki, prasownice, roboty 
kuchenne elektryczne, urządzenia do ssania powietrza, 
szczotki elektryczne, maszyny do szycia, uchwyty stanowią-
ce części maszyn, wirówki stanowiące maszyny, wirówki sta-
nowiące młynki, wirówki stanowiące suszarki, wirówki 
do mleka, zmywarki naczyń, maszyny do zszywania, urzą-
dzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, 8 żelazka 
noży gniazdowych stanowiące narzędzia, zestawy do gole-
nia, ręczne krajarki do jarzyn, moździerze i tłuczki, rozdrab-
niacze do jarzyn, zestawy do manicure elektryczne, żelazka 
do marszczenia, maszynki do golenia elektryczne lub nie-
elektryczne, maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne 
i nieelektryczne, noże do maszynek do mięsa stanowiące 
narzędzia, nieelektryczne noże do otwierania konserw, noże 
do warzyw, przyrządy do ostrzenia, gilotynki do paznokci 
elektryczne lub nieelektryczne, polerki do paznokci elek-
tryczne lub nieelektryczne, zestawy do pedicure, pilniki 

do paznokci, elektryczne, tłuczki do tłuczenia, maszynki 
do obcinania włosów elektryczne i nieelektryczne, żelazka 
do karbowania, gofrowania, żelazka do szkliwienia glazuro-
wania, żelazka nieelektryczne, żelazka profilowane, formier-
skie, żelazka rurkowe do marszczenia, żelazka, narzędzia ręcz-
ne nieelektryczne, żyletki, 9 celki akumulatorowe, kwasomierze 
do akumulatorów, naczynia do akumulatorów, skrzynki 
do akumulatorów, akumulatory elektryczne, płyty do aku-
mulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania akumu-
latorów elektrycznych, urządzenia do czyszczenia płyt aku-
stycznych, złącza, sprzęgacze akustyczne, filmy animowane, 
rysunkowe, alarmy antywłamaniowe, urządzenia ostrzegaw-
cze antywłamaniowe, aparaty fotograficzne, automatyczne 
sekretarki, urządzenia do ładowania baterii, baterie anodowe, 
baterie do latarek kieszonkowych, baterie do oświetlania, ba-
terie elektryczne, baterie galwaniczne, lampy błyskowe sto-
sowane w fotografice, światła błyskowe stosowane jako sy-
gnały świetlne, żarówki do lamp błyskowych stosowane 
w fotografice, nośniki danych magnetycznych, dane na no-
śnikach optycznych, aparaty do demakijażu elektryczne, 
urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, ścieżki 
zdalnego dostępu, drukarki komputerowe, druty i przewody 
elektryczne, złącza do drutów, przewodów elektrycznych, 
dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, 
dyski kompaktowe audio-wideo, dyski kompaktowe będące 
nośnikami danych, urządzenia do czyszczenia dysków nagra-
nych dźwiękiem, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dys-
kietki, napędy dyskowe stosowane w informatyce, urządze-
nia do transmisji dźwięku, ekrany stosowane w fotografice, 
ekrany projekcyjne, baterie elektryczne, przekaźniki elek-
tryczne, złącza elektryczne, złącza do przewodów elektrycz-
nych, żelazka elektryczne, epidiaskopy będące rzutnikami, 
etykietki na towarach elektroniczne, filmy, błony naświetlo-
ne, filmy animowane, rysunkowe, filtry stosowane w fotogra-
fice, celowniki aparatów fotograficznych, futerały na przyrzą-
dy i aparaturę fotograficzną, ociekacze do suszenia prac 
fotograficznych, statywy do aparatów fotograficznych, su-
szarki do klisz fotograficznych, urządzenia do nabłyszczania 
odbitek fotograficznych, urządzenia do suszenia odbitek fo-
tograficznych, urządzenia do fotokopii, głośniki, szafki na gło-
śniki, tuby na głośniki tubowe, taśmy do czyszczenia głowic 
nagrywających, gniazdka, wtyczki i inne kontakty elektrycz-
ne, gramofony, igły do gramofonów, ramiona tonowe 
do gramofonów, regulatory prędkości do gramofonów, urzą-
dzenia do wymiany igieł gramofonów, urządzenia do gier 
działające wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym, aparatura 
do przetwarzania informacji, materiały na przewody instala-
cji elektrycznych tj. druty, kable, kable elektryczne, powłoki 
na kable elektryczne, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, 
kalkulatory, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z ma-
gnetofonem, kamery wizyjne, wideokasety, wideokasety 
z grami, dyski kompaktowe optyczne, dyski kompaktowe 
audio-wideo, odtwarzacze płyt kompaktowych, klawiatury 
komputerowe, pamięci komputerowe, programy kompute-
rowe nagrane, programy komputerowe software ładowalne, 
programy gier komputerowych, sterujące programy kompu-
terowe systemu operacyjnego, nagrane, komputerowe urzą-
dzenia peryferyjne zewnętrzne, software, oprogramowanie 
stale komputerowe nagrane, komputery, drukarki do kom-
puterów, komputery przenośne podręczne, urządzenia 
do komunikacji wewnętrznej, aparatura elektryczna do ko-
mutacji, laptopy stanowiące komputery, lasery nie do celów 
medycznych, baterie do latarek kieszonkowych, lokówki 
elektrotermiczne do włosów, lornetki, urządzenia do łado-
wania akumulatorów, magnetofony taśmowe, maszyny księ-
gujące, maszyny liczące, wyzwalacze migawki stosowane 
w fotografice, migawki stosowane w fotografice, mikrofony, 
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modemy, monitory stosowane w programach komputero-
wych, monitory obrazowe wideo, podkładki pod myszy, my-
szy stosowane w informatyce, nadajniki stosowane w teleko-
munikacji, dyski do nagrywania dźwięku, taśmy do narywania 
dźwięku, mierniki czasu naświetlania stosowane w światło-
mierzach, aparaty do nauczania, urządzenia do nawigacji dla 
pojazdów stosowane w komputerach pokładowych, urzą-
dzenia do nawigacji satelitarnej, przyrządy nawigacyjne, ma-
gnetyczne nośniki informacji, optyczne nośniki informacji, 
notesy elektroniczne, osłony obiektywów przeciwsłoneczne 
stosowane w optyce, obiektywy stanowiące soczewki stoso-
wane w optyce, dyski obliczeniowe, przyrządy do obserwa-
cji, odbiorniki audio-wideo, odbiorniki radiowe, odtwarzacze 
kaset, urządzenia do odtwarzania dźwięku, przełączniki 
ogniw stosowane w elektryczności, ogniwa elektryczne, 
aparaty elektrotermiczne do ondulacji włosów, lampy 
optyczne, osłony końcówek wyjść elektrycznych, osobiste 
sterea będące odtwarzaczami, baterie do oświetlenia, pa-
mięci komputerowe, urządzenia peryferyjne komputerowe, 
płyty fonograficzne, urządzenia do czyszczenia płyt fono-
graficznych, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów stosowa-
ne w komputerach pokładowych, urządzenia pomiarowe 
elektryczne, instrumenty pomiarowe, aparatura do powięk-
szania stosowana w fotografice, procesory będące centralny-
mi jednostkami przetwarzania, procesory tekstu, aparaty 
projekcyjne, ekrany projekcyjne, telefony przenośne, urzą-
dzenia do przetwarzania informacji, przezrocza będące slaj-
dami, przysłony stosowane w fotografice, publikacje elektro-
niczne stanowiące moduły ładowalne, radary, aparaty 
radiowe, radia samochodowe, radio pagery, aparatura radio-
komunikacyjna przenośna, aparatura radiotelefoniczna, od-
biorniki radiowe, aparatura do rejestracji dźwięku, repondery 
telefoniczne, respiratory do filtrowania powietrza, aparatura 
do rozrywki przystosowana wyłącznie do odbiorników tele-
wizyjnych, rzutniki do slajdów, skanery stosowane w infor-
matyce, słuchawki, słuchawki telefoniczne, sterowniki aku-
styczne, styki elektryczne, styki elektryczne z metali 
szlachetnych, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, 
elektroniczne wskazówki emitujące światło, taśmy filmowe 
naświetlone, taśmy magnetyczne, aparaty telefoniczne, 
przewody telefoniczne, urządzenia nadawcze do telefonów, 
telefony przenośne, telegrafy stanowiące aparaty, telekopiarki, 
aparaty telewizorów, termometry nie do celów medycznych, 
translatory elektroniczne kieszonkowe, trójnogi do aparatów 
fotograficznych, filtry promieni ultrafioletowych stosowane 
w fotografice, wagi, aparaty wideo, taśmy wideo, wideofony, 
instalacje elektryczne zapobiegające włamaniom, urządze-
nia do układania włosów elektrotermiczne, wskaźniki tempe-
ratury, wyłączniki elektryczne, wyłączniki samoczynne, wy-
łączniki zdalnie sterowane, wyzwalacze migawek stosowane 
w fotografice, wzmacniacze, urządzenia elektryczne do zgrze-
wania opakowań z tworzyw sztucznych, karty z obwodami 
zintegrowanymi, karty inteligentne, złączki stosowane 
w elektryczności, 10 lampy kwarcowe do celów leczniczych, 
lampy ultrafioletowe do celów leczniczych, aparaty do ma-
sażu, rękawice do masażu, przyrządy do masażu kosmetycz-
nego, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, 11 skar-
petki podgrzewane elektrycznie, armatura do pieców, 
podgrzewacze do butelek dla niemowląt elektryczne, nawil-
żacze do grzejników centralnego ogrzewania, aparatura i in-
stalacje chłodnicze, aparatura i urządzenia chłodnicze, ko-
mory chłodnicze, szafy chłodnicze, czajniki elektryczne, 
dywany ogrzewane elektrycznie, elektryczne ekspresy 
do kawy, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, fajerki 
grzejne, filtry będące częściami instalacji domowych lub 
przemysłowych, filtry do kawy elektryczne, filtry powietrza 
do klimatyzacji, formy do wypiekania ciasta, elektryczne, for-

my do wypiekania wafli, elektryczne, frytkownice elektrycz-
ne, kuchenki, gofrownice elektryczne, urządzenia i instalacje 
do gotowania, grzejniczki kieszonkowe, grzejniki do nóg, in-
halatory stanowiące sauny, elektryczne ekspresy do kawy, 
urządzenia do palenia kawy, podgrzewacze do kąpieli, urzą-
dzenia do kąpieli w gorącym powietrzu, urządzenia klimaty-
zacyjne, koce podgrzewane elektrycznie nie do celów lecz-
niczych, palniki kuchenek, urządzenia do kuchenek 
mikrofalowych, sprzęt kuchenny elektryczny, lampki elek-
tryczne na choinkę, palniki do lamp, lampy bakteriobójcze 
do oczyszczania powietrza, lampy bezpieczeństwa, lampy 
do aparatów projekcyjnych, lampy do układania włosów, 
lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, rurowe lampy wy-
ładowcze elektryczne do oświetlenia, lampy wyładowcze 
elektryczne do oświetlania, latarki lodówki, aparatura i urzą-
dzenia do wytwarzania lodu, urządzenia do chłodzenia mle-
ka, aparatura chłodząca do napojów, podgrzewacze narzę-
dzi z żelaza, aparatura i urządzenia do oczyszczania 
powietrza, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządze-
nia do opalania się, opiekacze do chleba, osprzęt do palni-
ków gazowych, żarówki oświetleniowe, aparaty do suszenia 
owoców, ruszty do palenisk, palniki do lamp, palniki gazowe, 
nakładki do palników gazowych, piece kuchenne, piecyki 
do podgrzewania wody, płyty grzejne, podgrzewacze bute-
lek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze łóżek, pod-
grzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze 
wody stanowiące aparaturę, poduszki elektryczne nie do ce-
lów leczniczych, pojemniki chłodnicze, aparatura i urzą-
dzenia do oczyszczania powietrza, aparatura jonizacyjna 
do uzdatniania powietrza, instalacje do filtrowania powie-
trza, instalacje klimatyzacyjne powietrza, suszarki powietrza, 
urządzenia do chłodzenia powietrza, aparatura do kąpieli 
w powietrzu gorącym, aparatura na powietrze gorące, lam-
py do aparatów projekcyjnych, lampy na promienie ultrafio-
letowe inne niż do celów leczniczych, rożen, pręty do rożna, 
rożen stanowiący wyposażenie kuchenne, elektryczny sprzęt 
kuchenny, ogrzewacze do stóp elektryczne lub nieelektrycz-
ne, suszarki do bielizny elektryczne, suszarki do włosów, su-
szarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach, apa-
ratura do suszenia, urządzenia i instalacje do suszenia, szafy 
chłodnicze, szybkowary elektryczne, ciśnieniowe szybkowa-
ry elektryczne, termofory, tostery, urządzenia elektryczne 
do produkcji jogurtów, wyciągi wentylacyjne, aparatura 
do wentylacji, klimatyzacji, wentylatory stanowiące klimaty-
zację, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, pod-
grzewacze wody stosowane w aparaturach, instalacje 
do schładzania wody, urządzenia do filtrowania wody, fil-
try do wody pitnej, regulatory do wyciągów stosowane 
w ogrzewnictwie, zasuwy do wyciągów stosowane 
w ogrzewnictwie, wyciągi wentylacyjne, wyposażenie 
pieców, zamrażarki, zapalniczki do gazu, zaślepki do grzejni-
ków, zespół grzejny powietrzny, urządzenia i instalacje 
do zmiękczania wody, żarówki elektryczne, 14 budziki, chro-
nografy stanowiące zegarki, przyrządy do chronometrii, 
chronometry będące zegarami o dużej dokładności, przybo-
ry kuchenne z metali szlachetnych, pojemniki kuchenne 
z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, zegarki, 
zegary, zegary i zegarki elektryczne, 15 taśmy muzyczne per-
forowane, 16 pokrowce na drukarki z materiałów nietekstyl-
nych, taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, 
drukarki przenośne stanowiące artykuły biurowe, filtry 
do kawy papierowe, taśmy i karty papierowe do zapisu pro-
gramów komputerowych, materiały piśmienne, niszczarki 
dokumentów do użytku biurowego, opakowania będące 
artykułami papierniczymi, papier do pakowania, torby do pa-
kowania tj. koperty, woreczki z papieru lub z tworzyw sztucz-
nych, kokardy z papieru, przyrządy do pisania, taśmy lub kar-
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ty papierowe do zapisu programów komputerowych, 
przybory szkolne stanowiące artykuły piśmienne, torebki 
do gotowania w kuchniach mikrofalowych, 18 torby podróż-
ne, siatki na zakupy, torby na zakupy, 20 zaciski do kabli nie-
metalowe, uchwyty, zaciski z tworzyw sztucznych do kabli 
lub rur, kosze z pokrywką, np. bieliźniarki, kółka samonastaw-
ne do mebli niemetalowe, meble, kółka niemetalowe do me-
bli, osprzęt niemetalowy do mebli, przegrody drewniane 
do mebli, meble metalowe, półki meblowe, osprzęt nieme-
talowy do mebli, stoliki ruchome pod komputery, 21 urzą-
dzenia rozpylające do aerozoli nie do celów medycznych, 
suszarki do bielizny, cedzaki będące przyborami gospodar-
stwa domowego, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa do-
mowego, butelki chłodnicze, preparaty zawierające płyny 
wymiennocieplne do celów gospodarstwa domowego, za-
pewniające chłodzenie żywności, czajniczki do herbaty 
nie z metali szlachetnych, narzędzia do czyszczenia urucha-
miane ręcznie, deski do krojenia chleba, deski do krojenia 
do kuchni, deski do prasowania, pokrowce na deski do pra-
sowania, deski pralnicze, ekspresy do kawy nieelektryczne 
i nie z metali szlachetnych, elementy podtrzymujące ruszt, 
filtry do kawy nieelektryczne, foremki do lodu, formy, forem-
ki, stanowiące przybory kuchenne, formy, foremki do ciast 
stanowiące przybory kuchenne, froterki do parkietów nie-
elektryczne, frytkownice nieelektryczne, pokrywki do garn-
ków, zamknięcia przykrywek do garnków, garnki do gotowa-
nia na parze, nieelektryczne, garnki kuchenne, garnki 
kuchenne będące kompletami, garnki nie z metali szlachet-
nych, garnki utrzymujące ciepło nieelektryczne, gofrownice 
do ciast nieelektryczne, przybory do użytku w gospodar-
stwie domowym nie z metali szlachetnych, grille kuchenne, 
grzebienie elektryczne, filtry do herbaty nie z metali szla-
chetnych, sitka do herbaty nie z metali szlachetnych, zapa-
rzaczki do herbaty nie z metali szlachetnych, imbryki nieelek-
tryczne, ircha do czyszczenia, wodne aparaty do płukania 
jamy ustnej, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, eks-
presy do kawy nieelektryczne i nie z metali szlachetnych, 
młynki do kawy ręczne, serwisy do kawy nie z metali szla-
chetnych, korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe, 
kosze do użytku domowego nie z metali szlachetnych, kosze 
na odpadki, kosze na śmieci, formy, foremki kuchenne, przy-
bory kuchenne nie z metali szlachetnych, sprzęt kuchenny 
nieelektryczny, pojemniki kuchenne nie z metali szlachet-
nych, szczotki do szkła lamp, lodówki przenośne nieelek-
tryczne, lodówki turystyczne nieelektryczne, pojemniki 
do lodu, wiaderka do kostek lodu, urządzenia do produkcji 
makaronów ręczne, mieszalniki nieelektryczne do celów do-
mowych, mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, młynki 
do użytku domowego ręczne, młynki domowe nieelektrycz-
ne, mopy, dziobki do naczyń, pokrywki do naczyń, naczynia 
do mieszania koktajli, tj. shakery, naczynia do picia, naczynia 
do przyrządzania lodów i mrożonych napoi, naczynia 
nie z metali szlachetnych, butelki na napoje dla podróżnych, 
koziołki pod noże na stół, odkurzacze nieelektryczne, otwie-
racze do butelek, wyciskacze do owoców nieelektryczne 
do celów domowych, pałeczki stanowiące sprzęt kuchenny, 
patelnie, płytki zapobiegające kipieniu mleka, pochłaniacze 
dymu do użytku domowego, podgrzewacze butelek dla nie-
mowląt nieelektryczne, podstawki do żelazka, pojemniki 
do użytku w domu lub w kuchni nie z metali szlachetnych, 
pojemniki na słodycze nie z metali szlachetnych, rękawice 
do polerowania, urządzenia i aparaty nieelektryczne do po-
lerowania do celów domowych, materiały do polerowania, 
nabłyszczania z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni, 
polewaczki, końcówki wylotowe, sitka do polewaczek, prze-
siewacze, sita będące przyborami gospodarstwa domowe-
go, przybory do użytku domowego nie z metali szlachet-

nych, przybory kuchenne nie z metali szlachetnych, przybory 
kuchenne nieelektryczne, zamknięcia przykrywek do garn-
ków, pudelka na kanapki, pudełka na słodycze nie z metali 
szlachetnych, rondle, ruszty kuchenne, sita będące przybora-
mi gospodarstwa domowego, sitka do herbaty nie z metali 
szlachetnych, sitka do zaparzania herbaty nie z metali szla-
chetnych, spryskiwacze, przyrządy do spryskiwaczy, stojaki 
do suszenia prania, syfony do wody gazowanej, szczoteczki 
do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki elek-
tryczne z wyjątkiem części maszyn, szkło do którego 
wprowadzono cienkie przewodniki elektryczne, szpikulce 
kuchenne metalowe, szpilki kuchenne metalowe, szufelki 
lub urządzenia do zbierania okruszyn ze stołu, szybkowary 
nieelektryczne ściereczki do wycierania kurzu, ściereczki 
do wycierania mebli, ściereczki impregnowane detergen-
tem do czyszczenia, ścierki do czyszczenia, ścierki do mycia 
podłóg, tarki będące sprzętem kuchennym, termoizolacyjne 
pojemniki na żywność, termosy, łyżki do polewania tłuszczu 
kuchenne, torby izotermiczne, trzepaczki nieelektryczne, 
ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, wiaderka 
do lodu, wiadra, przyrządy do woskowania i polerowania bu-
tów nieelektryczne, wyciskacze do owoców nieelektryczne 
do celów domowych, zbiorniki termoizolacyjne, zmywaki 
ścierne do celów kuchennych, zraszacze, 28 urządzenia 
do zaznaczania punktów w bilardzie, 34 kamienie do zapal-
niczek, zbiorniczki z gazem do zapalniczek, zapalniczki dla 
palaczy tytoniu, 35 usługi świadczone w zakresie analizy 
kosztów, usługi polegające na przeprowadzaniu aukcji pu-
blicznych, usługi polegające na badaniu opinii publicznej, 
usługi w zakresie badania w dziedzinie działalności gospo-
darczej, usługi w zakresie wypożyczania maszyn i urządzeń 
dla biur, usługi w zakresie wykonywania dekoracji wystaw 
sklepowych, usługi w zakresie doboru personelu za pomocą 
metod psychotechnicznych, usługi doradztwa w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi 
w zakresie dystrybucji materiałów reklamowych tj. próbek, 
druków, prospektów, broszur, usługi w zakresie profesjonal-
nego zarządzania w działalności artystycznej, usługi polega-
jące na wykonywaniu ekspertyzy w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi w zakresie informacji o działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie eksportowania i importowa-
nia towarów, usługi w zakresie pozyskiwania danych do kom-
puterowej bazy danych, usługi w zakresie wykorzystania ma-
nekinów do celów reklamowych i promowania sprzedaży, 
usługi w zakresie uaktualniania materiałów reklamowych, 
usługi w zakresie organizowania wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, usługi w zakresie doradztwa w spra-
wach zarządzania personelem, usługi w zakresie rekrutacji 
personelu, usługi w zakresie rozlepiania plakatów reklamo-
wych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów rekla-
mowych, tj. ulotek, prospektów, druków, próbek, usługi w za-
kresie reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi 
w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe, 
usługi w zakresie uaktualniania materiału reklamowego, 
usługi w zakresie wypożyczania materiału reklamowego, 
usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi 
w zakresie reklamy korespondencyjnej, usługi w zakresie re-
klamy prasowej, radiowej i telewizyjnej, usługi sekretarskie, 
usługi w zakresie udzielania porad konsumentom, usługi 
w zakresie udzielania informacji handlowych, usługi w zakre-
sie sortowania danych w bazach komputerowych, usługi 
w zakresie pomocy w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, 36 usługi w zakresie udzielania informacji finansowej, 
usługi finansowe, usługi w zakresie udzielania informacji 
o ubezpieczeniach, usługi w zakresie udzielania informacji 
bankowych, usługi w zakresie administrowania majątkiem 
nieruchomym, usługi w zakresie administrowania nierucho-
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mościami, usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczenio-
wego, usługi w zakresie pośrednictwa w sprawach majątku 
nieruchomego, usługi powiernicze, usługi ubezpieczeniowe, 
usługi w zakresie wynajmowania pomieszczeń biurowych 
stanowiących nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania 
majątkiem, 37 usługi w zakresie instalowania, konserwacji 
oraz naprawy biurowych maszyn i urządzeń, usługi w zakre-
sie czyszczenia budynków od wewnątrz i od zewnątrz, usługi 
w zakresie instalowania i naprawy elektrycznych urządzeń, 
usługi w zakresie naprawy fotograficznych aparatów, usługi 
w zakresie instalowania, konserwacji i naprawy komputerów, 
usługi w zakresie montażu kuchennych urządzeń, usługi 
w zakresie instalowania, konserwacji i naprawy maszyn, usłu-
gi w zakresie konserwacji mebli, 39 usługi w zakresie świad-
czenia usług kierowców, usługi w zakresie magazynowania 
elektronicznych nośników danych lub dokumentów, usługi 
w zakresie wynajmowania magazynów, usługi w zakresie pa-
kowania towarów, 40 usługi w zakresie recyklingu odpad-
ków i odpadów, usługi w zakresie wykonywania odbitek fo-
tograficznych, usługi w zakresie wywoływania filmów 
fotograficznych, usługi w zakresie kopiowania zdjęć, 41 usłu-
gi w zakresie publikowania tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, 42 usługi w zakresie doradztwa w sprawach sprzętu 
komputerowego, usługi w zakresie konserwacji oprogramo-
wania komputerowego, usługi w zakresie projektowania de-
koracji wnętrz, usługi w zakresie projektowania opakowań, 
usługi w zakresie projektowania, tworzenia i utrzymywania 
stron internetowych dla osób trzecich.

(210) 483313 (220) 2018 03 09
(731) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) e-niedziela

(531) 18.01.19, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 1 filmy, błony światłoczułe lecz nienaświetlone, 
preparaty chemiczne stosowane w fotografice, emulsje fo-
tograficzne, osłabiacze fotograficzne, płytki fotograficzne 
o zwiększonej czułości, uczulacze fotograficzne, wywoły-
wacze fotograficzne, papier fotograficzny, papier na foto-
kopie, tkaniny na fotokopie, papier samo zabarwiający się 
stosowany w fotografice, papier światłoczuły, preparaty 
do renowacji płyt gramofonowych, zestawy składników 
do produkcji płyt gramofonowych, preparaty zapobiegają-
ce tworzeniu się osadów, 2 pojemniki z tuszem, tonery 
do drukarek i fotokopiarek, pasty drukarskie stanowiące tu-
sze, tusze drukarskie, tonery, tusze do fotokopiarek, 3 pre-
paraty do czyszczenia, środki do czyszczenia glazury, ka-
mień do polerowania, preparaty do polerowania, 
wybielacze stosowane w pralnictwie, wosk pralniczy, pre-
paraty do prania, 6 przewody do anten, kraty metalowe, 
metalowe kraty do okiennic, ruszty metalowe, foremki 
do lodu metalowe, 7 torebki papierowe do odkurzaczy, 
maszyny do prania bielizny, przyrządy do woskowania i po-
lerowania butów elektryczne, krajalnice do chleba, maszy-
ny i urządzenia do czyszczenia elektryczne, urządzenia 
do czyszczenia parowe, urządzenia do czyszczenia pod 
wysokim ciśnieniem, młynki do kawy inne niż o napędzie 
ręcznym, malaksery, maszynki do siekania mięsa, miksery 
stanowiące maszyny, miksery elektryczne do celów domo-
wych, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młyn-
ki domowe elektryczne, maszyny do nadmuchu, urządze-
nia elektromechaniczne do przygotowywania napojów, 

noże stanowiące części maszyn, noże elektryczne, nożyce 
elektryczne, nożyczki elektryczne, obieraczki będące ma-
szynami, odkurzacze, oprzyrządowanie do odkurzaczy 
do rozpylania perfum lub środków dezynfekcyjnych, torby 
do odkurzaczy, węże do odkurzaczy, ostrza stanowiące 
części maszyn, otwieracze do puszek elektryczne, wyciska-
cze do owoców elektryczne domowe, maszyny do pako-
wania, urządzenia i sprzęt do pastowania i froterowania 
elektryczne, młynki do pieprzu inne niż ręczne, pralki, pra-
sownice, roboty kuchenne elektryczne, urządzenia do ssa-
nia powietrza, szczotki elektryczne, maszyny do szycia, 
uchwyty stanowiące części maszyn, wirówki stanowiące 
maszyny, wirówki stanowiące młynki, wirówki stanowiące 
suszarki, wirówki do mleka, zmywarki naczyń, maszyny 
do zszywania, urządzenia elektromechaniczne do produk-
cji żywności, 8 żelazka noży gniazdowych stanowiące na-
rzędzia, zestawy do golenia, ręczne krajarki do jarzyn,moź-
dzierze i tłuczki, rozdrabniacze do jarzyn, zestawy do manicure 
elektryczne, żelazka do marszczenia, maszynki do golenia 
elektryczne lub nieelektryczne, maszynki do strzyżenia wło-
sów, elektryczne i nieelektryczne, noże do maszynek do mię-
sa stanowiące narzędzia, nieelektryczne noże do otwierania 
konserw, noże do warzyw, przyrządy do ostrzenia, gilotynki 
do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, polerki do pa-
znokci elektryczne lub nieelektryczne, zestawy do pedicu-
re, pilniki do paznokci, elektryczne, tłuczki do tłuczenia, 
maszynki do obcinania włosów elektryczne i nieelektrycz-
ne, żelazka do karbowania, gofrowania, żelazka do szkliwie-
nia glazurowania, żelazka nieelektryczne, żelazka profilowa-
ne, formierskie, żelazka rurkowe do marszczenia, żelazka, 
narzędzia ręczne nieelektryczne, żyletki, 9 celki akumulato-
rowe, kwasomierze do akumulatorów, naczynia do akumula-
torów, skrzynki do akumulatorów, akumulatory elektryczne, 
płyty do akumulatorów elektrycznych, urządzenia do łado-
wania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do czyszcze-
nia płyt akustycznych, złącza, sprzęgacze akustyczne, filmy 
animowane, rysunkowe, alarmy antywłamaniowe, urządze-
nia ostrzegawcze antywłamaniowe, aparaty fotograficzne, 
automatyczne sekretarki, urządzenia do ładowania baterii, 
baterie anodowe, baterie do latarek kieszonkowych, baterie 
do oświetlania, baterie elektryczne, baterie galwaniczne, 
lampy błyskowe stosowane w fotografice, światła błyskowe 
stosowane jako sygnały świetlne, żarówki do lamp błysko-
wych stosowane w fotografice, nośniki danych magnetycz-
nych, dane na nośnikach optycznych, aparaty do demakija-
żu elektryczne, urządzenia diagnostyczne nie do celów 
medycznych, ścieżki zdalnego dostępu, drukarki kompute-
rowe, druty i przewody elektryczne, złącza do drutów, prze-
wodów elektrycznych, dyktafony, dyski magnetyczne, dys-
ki do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe audio-wideo, 
dyski kompaktowe będące nośnikami danych, urządzenia 
do czyszczenia dysków nagranych dźwiękiem, dyski obli-
czeniowe, dyski optyczne, dyskietki, napędy dyskowe sto-
sowane w informatyce, urządzenia do transmisji dźwięku, 
ekrany stosowane w fotografice, ekrany projekcyjne, bate-
rie elektryczne, przekaźniki elektryczne, złącza elektryczne, 
złącza do przewodów elektrycznych, żelazka elektryczne, 
epidiaskopy będące rzutnikami, etykietki na towarach elek-
troniczne, filmy, błony naświetlone, filmy animowane, ry-
sunkowe, filtry stosowane w fotografice, celowniki apara-
tów fotograficznych, futerały na przyrządy i aparaturę 
fotograficzną, ociekacze do suszenia prac fotograficznych, 
statywy do aparatów fotograficznych, suszarki do klisz foto-
graficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotogra-
ficznych, urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, 
urządzenia do fotokopii, głośniki, szafki na głośniki, tuby 
na głośniki tubowe, taśmy do czyszczenia głowic nagrywa-
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jących, gniazdka, wtyczki i inne kontakty elektryczne, gra-
mofony, igły do gramofonów, ramiona tonowe do gramo-
fonów, regulatory prędkości do gramofonów, urządzenia 
do wymiany igieł gramofonów, urządzenia do gier działają-
ce wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym, aparatura 
do przetwarzania informacji, materiały na przewody insta-
lacji elektrycznych tj. druty, kable, kable elektryczne, po-
włoki na kable elektryczne, tuleje złączowe do kabli elek-
trycznych, kalkulatory, kamery filmowe, kamery wideo 
zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, wideokasety, 
wideokasety z grami, dyski kompaktowe optyczne, dyski 
kompaktowe audio-wideo, odtwarzacze płyt kompakto-
wych, klawiatury komputerowe, pamięci komputerowe, 
programy komputerowe nagrane, programy komputerowe 
software ładowalne, programy gier komputerowych, steru-
jące programy komputerowe systemu operacyjnego, na-
grane, komputerowe urządzenia peryferyjne zewnętrzne, 
software, oprogramowanie stale komputerowe nagrane, 
komputery, drukarki do komputerów, komputery przeno-
śne podręczne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, 
aparatura elektryczna do komutacji, laptopy stanowiące 
komputery, lasery nie do celów medycznych, baterie 
do latarek kieszonkowych, lokówki elektrotermiczne 
do włosów, lornetki, urządzenia do ładowania akumulato-
rów, magnetofony taśmowe, maszyny księgujące, maszy-
ny liczące, wyzwalacze migawki stosowane w fotografice, 
migawki stosowane w fotografice, mikrofony, modemy, 
monitory stosowane w programach komputerowych, mo-
nitory obrazowe wideo, podkładki pod myszy, myszy stoso-
wane w informatyce, nadajniki stosowane w telekomunika-
cji, dyski do nagrywania dźwięku, taśmy do narywania 
dźwięku, mierniki czasu naświetlania stosowane w światło-
mierzach, aparaty do nauczania, urządzenia do nawigacji 
dla pojazdów stosowane w komputerach pokładowych, 
urządzenia do nawigacji satelitarnej, przyrządy nawigacyj-
ne, magnetyczne nośniki informacji, optyczne nośniki in-
formacji, notesy elektroniczne, osłony obiektywów prze-
ciwsłoneczne stosowane w optyce, obiektywy stanowiące 
soczewki stosowane w optyce, dyski obliczeniowe, przy-
rządy do obserwacji, odbiorniki audio-wideo, odbiorniki 
radiowe, odtwarzacze kaset, urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, przełączniki ogniw stosowane w elektryczności, 
ogniwa elektryczne, aparaty elektrotermiczne do ondulacji 
włosów, lampy optyczne, osłony końcówek wyjść elek-
trycznych, osobiste sterea będące odtwarzaczami, baterie 
do oświetlenia, pamięci komputerowe, urządzenia peryfe-
ryjne komputerowe, płyty fonograficzne, urządzenia 
do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia nawiga-
cyjne dla pojazdów stosowane w komputerach pokłado-
wych, urządzenia pomiarowe elektryczne, instrumenty 
pomiarowe, aparatura do powiększania stosowana w fo-
tografice, procesory będące centralnymi jednostkami 
przetwarzania, procesory tekstu, aparaty projekcyjne, ekra-
ny projekcyjne, telefony przenośne, urządzenia do prze-
twarzania informacji, przezrocza będące slajdami, przysło-
ny stosowane w fotografice, publikacje elektroniczne 
stanowiące moduły ładowalne, radary, aparaty radiowe, ra-
dia samochodowe, radio pagery, aparatura radiokomunika-
cyjna przenośna, aparatura radiotelefoniczna, odbiorniki 
radiowe, aparatura do rejestracji dźwięku, repondery tele-
foniczne, respiratory do filtrowania powietrza, aparatura 
do rozrywki przystosowana wyłącznie do odbiorników te-
lewizyjnych, rzutniki do slajdów, skanery stosowane w in-
formatyce,  słuchawki, słuchawki telefoniczne, sterowniki 
akustyczne, styki elektryczne, styki elektryczne z metali 
szlachetnych, symulatory do sterowania i kontroli pojaz-
dów, elektroniczne wskazówki emitujące światło, taśmy fil-

mowe naświetlone, taśmy magnetyczne, aparaty telefo-
niczne, przewody telefoniczne, urządzenia nadawcze 
do telefonów, telefony przenośne, telegrafy stanowiące 
aparaty, telekopiarki, aparaty telewizorów, termometry 
nie do celów medycznych, translatory elektroniczne kie-
szonkowe, trójnogi do aparatów fotograficznych, filtry pro-
mieni ultrafioletowych stosowane w fotografice, wagi, apa-
raty wideo, taśmy wideo, wideofony, instalacje elektryczne 
zapobiegające włamaniom, urządzenia do układania wło-
sów elektrotermiczne, wskaźniki temperatury, wyłączniki 
elektryczne, wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie 
sterowane, wyzwalacze migawek stosowane w fotografice, 
wzmacniacze, urządzenia elektryczne do zgrzewania opa-
kowań z tworzyw sztucznych, karty z obwodami zintegro-
wanymi, karty inteligentne, złączki stosowane w elektrycz-
ności, 10 lampy kwarcowe do celów leczniczych, lampy 
ultrafioletowe do celów leczniczych, aparaty do masażu, 
rękawice do masażu, przyrządy do masażu kosmetyczne-
go, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, 11 skar-
petki podgrzewane elektrycznie, armatura do pieców, 
podgrzewacze do butelek dla niemowląt elektryczne, na-
wilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, aparatu-
ra i instalacje chłodnicze, aparatura i urządzenia chłodni-
cze, komory chłodnicze, szafy chłodnicze, czajniki elek-
tryczne, dywany ogrzewane elektrycznie, elektryczne 
ekspresy do kawy, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, 
fajerki grzejne, filtry będące częściami instalacji domowych 
lub przemysłowych, filtry do kawy elektryczne, filtry powie-
trza do klimatyzacji, formy do wypiekania ciasta, elektrycz-
ne, formy do wypiekania wafli, elektryczne, frytkownice 
elektryczne, kuchenki, gofrownice elektryczne, urządzenia 
i instalacje do gotowania, grzejniczki kieszonkowe, grzejniki 
do nóg, inhalatory stanowiące sauny, elektryczne ekspresy 
do kawy, urządzenia do palenia kawy, podgrzewacze 
do kąpieli, urządzenia do kąpieli w gorącym powietrzu, 
urządzenia klimatyzacyjne, koce podgrzewane elektrycz-
nie nie do celów leczniczych, palniki kuchenek, urządzenia 
do kuchenek mikrofalowych, sprzęt kuchenny elektryczny, 
lampki elektryczne na choinkę, palniki do lamp, lampy bak-
teriobójcze do oczyszczania powietrza, lampy bezpieczeń-
stwa, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do układa-
nia włosów, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, 
rurowe lampy wyładowcze elektryczne do oświetlenia, 
lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, latarki lo-
dówki, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, urzą-
dzenia do chłodzenia mleka, aparatura chłodząca do na-
pojów, podgrzewacze narzędzi z żelaza, aparatura 
i urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia elek-
tryczne do ogrzewania, urządzenia do opalania się, opie-
kacze do chleba, osprzęt do palników gazowych, żarówki 
oświetleniowe, aparaty do suszenia owoców, ruszty 
do palenisk, palniki do lamp, palniki gazowe, nakładki 
do palników gazowych, piece kuchenne, piecyki do pod-
grzewania wody, płyty grzejne, podgrzewacze butelek dla 
niemowląt elektryczne, podgrzewacze łóżek, podgrzewa-
cze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody 
stanowiące aparaturę, poduszki elektryczne nie do celów 
leczniczych, pojemniki chłodnicze, aparatura i urządzenia 
do oczyszczania powietrza, aparatura jonizacyjna do uzdat-
niania powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, insta-
lacje klimatyzacyjne powietrza, suszarki powietrza, urzą-
dzenia do chłodzenia powietrza, aparatura do kąpieli 
w powietrzu gorącym, aparatura na powietrze gorące, lam-
py do aparatów projekcyjnych, lampy na promienie ultra-
fioletowe inne niż do celów leczniczych, rożen, pręty 
do rożna, rożen stanowiący wyposażenie kuchenne, elek-
tryczny sprzęt kuchenny, ogrzewacze do stóp elektryczne 
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lub nieelektryczne, suszarki do bielizny elektryczne, suszar-
ki do włosów, suszarki łazienkowe do rąk montowane przy 
umywalkach, aparatura do suszenia, urządzenia i instalacje 
do suszenia, szafy chłodnicze, szybkowary elektryczne, ci-
śnieniowe szybkowary elektryczne, termofory, tostery, 
urządzenia elektryczne do produkcji jogurtów, wyciągi 
wentylacyjne, aparatura do wentylacji, klimatyzacji, wenty-
latory stanowiące klimatyzację, wentylatory elektryczne 
do użytku osobistego, podgrzewacze wody stosowane 
w aparaturach, instalacje do schładzania wody, urządzenia 
do filtrowania wody, filtry do wody pitnej, regulatory 
do wyciągów stosowane w ogrzewnictwie, zasuwy do wy-
ciągów stosowane w ogrzewnictwie, wyciągi wentylacyj-
ne, wyposażenie pieców, zamrażarki, zapalniczki do gazu, 
zaślepki do grzejników, zespół grzejny powietrzny, urządze-
nia i instalacje do zmiękczania wody, żarówki elektryczne, 
14 budziki, chronografy stanowiące zegarki, przyrządy 
do chronometrii, chronometry będące zegarami o dużej 
dokładności, przybory kuchenne z metali szlachetnych, po-
jemniki kuchenne z metali szlachetnych, pudełka z metali 
szlachetnych, zegarki, zegary, zegary i zegarki elektryczne, 
15 taśmy muzyczne perforowane, 16 pokrowce na drukarki 
z materiałów nietekstylnych, taśmy nasączone tuszem 
do drukarek komputerowych, drukarki przenośne stano-
wiące artykuły biurowe, filtry do kawy papierowe, taśmy 
i karty papierowe do zapisu programów komputerowych, 
materiały piśmienne, niszczarki dokumentów do użytku 
biurowego, opakowania będące artykułami papierniczymi, 
papier do pakowania, torby do pakowania tj. koperty, wo-
reczki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kokardy z pa-
pieru, przyrządy do pisania, taśmy lub karty papierowe 
do zapisu programów komputerowych, przybory szkolne 
stanowiące artykuły piśmienne, torebki do gotowania 
w kuchniach mikrofalowych, 18 torby podróżne, siatki 
na zakupy, torby na zakupy, 20 zaciski do kabli niemetalo-
we, uchwyty, zaciski z tworzyw sztucznych do kabli lub rur, 
kosze z pokrywką, np. bieliźniarki, kółka samonastawne 
do mebli niemetalowe, meble, kółka niemetalowe do me-
bli, osprzęt niemetalowy do mebli, przegrody drewniane 
do mebli, meble metalowe, półki meblowe, osprzęt nieme-
talowy do mebli, stoliki ruchome pod komputery, 21 urzą-
dzenia rozpylające do aerozoli nie do celów medycznych, 
suszarki do bielizny, cedzaki będące przyborami gospodar-
stwa domowego, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa 
domowego, butelki chłodnicze, preparaty zawierające pły-
ny wymiennocieplne do celów gospodarstwa domowego, 
zapewniające chłodzenie żywności, czajniczki do herbaty 
nie z metali szlachetnych, narzędzia do czyszczenia urucha-
miane ręcznie, deski do krojenia chleba, deski do krojenia 
do kuchni, deski do prasowania, pokrowce na deski do pra-
sowania, deski pralnicze, ekspresy do kawy nieelektryczne 
i nie z metali szlachetnych, elementy podtrzymujące ruszt, 
filtry do kawy nieelektryczne, foremki do lodu, formy, fo-
remki, stanowiące przybory kuchenne, formy, foremki 
do ciast stanowiące przybory kuchenne, froterki do parkie-
tów nieelektryczne, frytkownice nieelektryczne, pokrywki 
do garnków, zamknięcia przykrywek do garnków, garnki 
do gotowania na parze, nieelektryczne, garnki kuchenne, 
garnki kuchenne będące kompletami, garnki nie z metali 
szlachetnych, garnki utrzymujące ciepło nieelektryczne, 
gofrownice do ciast nieelektryczne, przybory do użytku 
w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, gril-
le kuchenne, grzebienie elektryczne, filtry do herbaty 
nie z metali szlachetnych, sitka do herbaty nie z metali szla-
chetnych, zaparzaczki do herbaty nie z metali szlachetnych, 
imbryki nieelektryczne, ircha do czyszczenia, wodne apara-
ty do płukania jamy ustnej, dzbanki do parzenia kawy nie-

elektryczne, ekspresy do kawy nieelektryczne i nie z metali 
szlachetnych, młynki do kawy ręczne, serwisy do kawy 
nie z metali szlachetnych, korkociągi, kosmetyczki na przy-
bory toaletowe, kosze do użytku domowego nie z metali 
szlachetnych, kosze na odpadki, kosze na śmieci, formy, fo-
remki kuchenne, przybory kuchenne nie z metali szlachet-
nych, sprzęt kuchenny nieelektryczny, pojemniki kuchenne 
nie z metali szlachetnych, szczotki do szkła lamp, lodówki 
przenośne nieelektryczne, lodówki turystyczne nieelek-
tryczne, pojemniki do lodu, wiaderka do kostek lodu, urzą-
dzenia do produkcji makaronów ręczne, mieszalniki nie-
elektryczne do celów domowych, mieszarki ręczne 
do sporządzania koktajli, młynki do użytku domowego 
ręczne, młynki domowe nieelektryczne, mopy, dziobki 
do naczyń, pokrywki do naczyń, naczynia do mieszania 
koktajli, tj. shakery, naczynia do picia, naczynia do przyrzą-
dzania lodów i mrożonych napoi, naczynia nie z metali szla-
chetnych, butelki na napoje dla podróżnych, koziołki pod 
noże na stół, odkurzacze nieelektryczne, otwieracze do bu-
telek, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów do-
mowych, pałeczki stanowiące sprzęt kuchenny, patelnie, 
płytki zapobiegające kipieniu mleka, pochłaniacze dymu 
do użytku domowego, podgrzewacze butelek dla nie-
mowląt nieelektryczne, podstawki do żelazka, pojemniki 
do użytku w domu lub w kuchni nie z metali szlachetnych, 
pojemniki na słodycze nie z metali szlachetnych, rękawice 
do polerowania, urządzenia i aparaty nieelektryczne do po-
lerowania do celów domowych, materiały do polerowania, 
nabłyszczania z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni, 
polewaczki, końcówki wylotowe, sitka do polewaczek, 
przesiewacze, sita będące przyborami gospodarstwa do-
mowego, przybory do użytku domowego nie z metali szla-
chetnych, przybory kuchenne nie z metali szlachetnych, 
przybory kuchenne nieelektryczne, zamknięcia przykry-
wek do garnków, pudelka na kanapki, pudełka na słodycze 
nie z metali szlachetnych, rondle, ruszty kuchenne, sita bę-
dące przyborami gospodarstwa domowego, sitka do her-
baty nie z metali szlachetnych, sitka do zaparzania herbaty 
nie z metali szlachetnych, spryskiwacze, przyrządy do spry-
skiwaczy, stojaki do suszenia prania, syfony do wody gazo-
wanej, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elek-
tryczne, szczotki elektryczne z wyjątkiem części maszyn, 
szkło do którego wprowadzono cienkie przewodniki elek-
tryczne, szpikulce kuchenne metalowe, szpilki kuchenne 
metalowe, szufelki lub urządzenia do zbierania okruszyn 
ze stołu, szybkowary nieelektryczne    ściereczki do wycie-
rania kurzu, ściereczki do wycierania mebli, ściereczki im-
pregnowane detergentem do czyszczenia, ścierki do czysz-
czenia, ścierki do mycia podłóg, tarki będące sprzętem 
kuchennym, termoizolacyjne pojemniki na żywność, ter-
mosy, łyżki do polewania tłuszczu kuchenne, torby izoter-
miczne, trzepaczki nieelektryczne, ubijaczki nieelektryczne 
do użytku domowego, wiaderka do lodu, wiadra, przyrządy 
do woskowania i polerowania butów nieelektryczne, wyci-
skacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, 
zbiorniki termoizolacyjne, zmywaki ścierne do celów ku-
chennych, zraszacze, 28 urządzenia do zaznaczania punk-
tów w bilardzie, 34 kamienie do zapalniczek, zbiorniczki 
z gazem do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy tytoniu, 
35 usługi świadczone w zakresie analizy kosztów, usługi po-
legające na przeprowadzaniu aukcji publicznych, usługi po-
legające na badaniu opinii publicznej, usługi w zakresie 
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi 
w zakresie wypożyczania maszyn i urządzeń dla biur, usługi 
w zakresie wykonywania dekoracji wystaw sklepowych, 
usługi w zakresie doboru personelu za pomocą metod psy-
chotechnicznych, usługi doradztwa w zakresie organizo-
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wania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi 
w zakresie dystrybucji materiałów reklamowych tj. próbek, 
druków, prospektów, broszur, usługi w zakresie profesjonal-
nego zarządzania w działalności artystycznej, usługi pole-
gające na wykonywaniu ekspertyzy w zakresie działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie informacji o działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie eksportowania i importo-
wania towarów, usługi w zakresie pozyskiwania danych 
do komputerowej bazy danych, usługi w zakresie wykorzy-
stania manekinów do celów reklamowych i promowania 
sprzedaży, usługi w zakresie uaktualniania materiałów re-
klamowych, usługi w zakresie organizowania wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie do-
radztwa w sprawach zarządzania personelem, usługi 
w zakresie rekrutacji personelu, usługi w zakresie rozlepia-
nia plakatów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszech-
niania materiałów reklamowych, tj. ulotek, prospektów, 
druków, próbek, usługi w zakresie reklamy za pośrednic-
twem sieci komputerowej, usługi w zakresie wynajmowa-
nia powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie uak-
tualniania materiału reklamowego, usługi w zakresie 
wypożyczania materiału reklamowego, usługi w zakresie 
publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie re-
klamy korespondencyjnej, usługi w zakresie reklamy praso-
wej, radiowej i telewizyjnej, usługi sekretarskie, usługi w za-
kresie udzielania porad konsumentom, usługi w zakresie 
udzielania informacji handlowych, usługi w zakresie sorto-
wania danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie 
pomocy w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 usłu-
gi w zakresie udzielania informacji finansowej, usługi finan-
sowe, usługi w zakresie udzielania informacji o ubezpiecze-
niach, usługi w zakresie udzielania informacji bankowych, 
usługi w zakresie administrowania majątkiem nierucho-
mym, usługi w zakresie administrowania nieruchomościa-
mi, usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
usługi w zakresie pośrednictwa w sprawach majątku nieru-
chomego, usługi powiernicze, usługi ubezpieczeniowe, 
usługi w zakresie wynajmowania pomieszczeń biurowych 
stanowiących nieruchomości, usługi w zakresie zarządza-
nia majątkiem, 37 usługi w zakresie instalowania, konserwa-
cji oraz naprawy biurowych maszyn i urządzeń, usługi w za-
kresie czyszczenia budynków od wewnątrz i od zewnątrz, 
usługi w zakresie instalowania i naprawy elektrycznych 
urządzeń, usługi w zakresie naprawy fotograficznych apara-
tów, usługi w zakresie instalowania, konserwacji i naprawy 
komputerów, usługi w zakresie montażu kuchennych urzą-
dzeń, usługi w zakresie instalowania, konserwacji i naprawy 
maszyn, usługi w zakresie konserwacji mebli, 39 usługi 
w zakresie świadczenia usług kierowców, usługi w zakresie 
magazynowania elektronicznych nośników danych lub do-
kumentów, usługi w zakresie wynajmowania magazynów, 
usługi w zakresie pakowania towarów, 40 usługi w zakresie 
recyklingu odpadków i odpadów, usługi w zakresie wyko-
nywania odbitek fotograficznych, usługi w zakresie wywo-
ływania filmów fotograficznych, usługi w zakresie kopiowa-
nia zdjęć, 41 usługi w zakresie publikowania tekstów innych 
niż teksty reklamowe, 42 usługi w zakresie doradztwa 
w sprawach sprzętu komputerowego, usługi w zakresie 
konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi 
w zakresie projektowania dekoracji wnętrz, usługi w zakre-
sie projektowania opakowań, usługi w zakresie projektowa-
nia, tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla 
osób trzecich.

(210) 483315 (220) 2018 03 09
(731) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) e-niedziela

(531) 18.01.19, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.24, 
26.04.02

(510), (511) 1 filmy, błony światłoczułe lecz nienaświetlone, 
preparaty chemiczne stosowane w fotografice, emulsje foto-
graficzne, osłabiacze fotograficzne, płytki fotograficzne 
o zwiększonej czułości, uczulacze fotograficzne, wywoływa-
cze fotograficzne, papier fotograficzny, papier na fotokopie, 
tkaniny na fotokopie,  papier samo zabarwiający się stosowa-
ny w fotografice,  papier światłoczuły, preparaty do renowa-
cji płyt gramofonowych, zestawy składników do produkcji 
płyt gramofonowych, preparaty zapobiegające tworzeniu 
się osadów, 2 pojemniki z tuszem, tonery do drukarek i foto-
kopiarek, pasty drukarskie stanowiące tusze, tusze drukarskie, 
tonery, tusze do fotokopiarek, 3 preparaty do czyszczenia, 
środki do czyszczenia glazury, kamień do polerowania, pre-
paraty do polerowania, wybielacze stosowane w pralnic-
twie, wosk pralniczy, preparaty do prania, 6 przewody do an-
ten, kraty metalowe, metalowe kraty do okiennic, ruszty 
metalowe, foremki do lodu metalowe, 7 torebki papierowe 
do odkurzaczy, maszyny do prania bielizny, przyrządy 
do woskowania i polerowania butów  elektryczne, krajalnice 
do chleba, maszyny i urządzenia do czyszczenia elektryczne, 
urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia do czyszcze-
nia pod wysokim ciśnieniem, młynki do kawy inne niż o na-
pędzie ręcznym, malaksery, maszynki do siekania mięsa, mik-
sery stanowiące maszyny, miksery elektryczne do celów 
domowych, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, 
młynki domowe elektryczne, maszyny do nadmuchu, urzą-
dzenia elektromechaniczne do przygotowywania napojów, 
noże stanowiące części maszyn, noże elektryczne, nożyce 
elektryczne, nożyczki elektryczne, obieraczki będące maszy-
nami, odkurzacze, oprzyrządowanie do odkurzaczy do roz-
pylania perfum lub środków dezynfekcyjnych, torby do od-
kurzaczy, węże do odkurzaczy, ostrza stanowiące części 
maszyn, otwieracze do puszek elektryczne, wyciskacze 
do owoców elektryczne domowe, maszyny do pakowania, 
urządzenia i sprzęt do pastowania i froterowania elektryczne, 
młynki do pieprzu inne niż ręczne, pralki, prasownice, roboty 
kuchenne elektryczne, urządzenia do ssania powietrza, 
szczotki elektryczne, maszyny do szycia, uchwyty stanowią-
ce części maszyn, wirówki stanowiące maszyny, wirówki sta-
nowiące młynki, wirówki stanowiące suszarki, wirówki 
do mleka, zmywarki naczyń, maszyny do zszywania, urzą-
dzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, 8 żelazka 
noży gniazdowych stanowiące narzędzia, zestawy do gole-
nia, ręczne krajarki do jarzyn, moździerze i tłuczki, rozdrab-
niacze do jarzyn, zestawy do manicure elektryczne, żelazka 
do marszczenia, maszynki do golenia elektryczne lub nie-
elektryczne, maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne 
i nieelektryczne, noże do maszynek do mięsa stanowiące 
narzędzia, nieelektryczne noże do otwierania konserw, noże 
do warzyw, przyrządy do ostrzenia, gilotynki do paznokci 
elektryczne lub nieelektryczne, polerki do paznokci elek-
tryczne lub nieelektryczne, zestawy do pedicure, pilniki 
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do paznokci, elektryczne, tłuczki do tłuczenia, maszynki 
do obcinania włosów elektryczne i nieelektryczne, żelazka 
do karbowania, gofrowania, żelazka do szkliwienia glazuro-
wania, żelazka nieelektryczne, żelazka profilowane, formier-
skie, żelazka rurkowe do marszczenia, żelazka, narzędzia ręcz-
ne nieelektryczne, żyletki, 9 celki akumulatorowe, kwasomierze 
do akumulatorów, naczynia do akumulatorów, skrzynki 
do akumulatorów, akumulatory elektryczne, płyty do akumu-
latorów elektrycznych, urządzenia do ładowania akumulato-
rów elektrycznych, urządzenia do czyszczenia płyt akustycz-
nych, złącza, sprzęgacze akustyczne, filmy animowane, 
rysunkowe, alarmy antywłamaniowe, urządzenia ostrzegaw-
cze antywłamaniowe, aparaty fotograficzne, automatyczne 
sekretarki, urządzenia do ładowania baterii, baterie anodowe, 
baterie do latarek kieszonkowych, baterie do oświetlania, ba-
terie elektryczne, baterie galwaniczne, lampy błyskowe sto-
sowane w fotografice, światła błyskowe stosowane jako sy-
gnały świetlne, żarówki do lamp błyskowych stosowane 
w fotografice, nośniki danych magnetycznych, dane na no-
śnikach optycznych, aparaty do demakijażu elektryczne, 
urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, ścieżki 
zdalnego dostępu, drukarki komputerowe, druty i przewody 
elektryczne, złącza do drutów, przewodów elektrycznych, 
dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, 
dyski kompaktowe audio-wideo, dyski kompaktowe będące 
nośnikami danych, urządzenia do czyszczenia dysków nagra-
nych dźwiękiem, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dys-
kietki, napędy dyskowe stosowane w informatyce, urządze-
nia do transmisji dźwięku, ekrany stosowane w fotografice, 
ekrany projekcyjne, baterie elektryczne, przekaźniki elek-
tryczne, złącza elektryczne, złącza do przewodów elektrycz-
nych, żelazka elektryczne, epidiaskopy będące rzutnikami, 
etykietki na towarach elektroniczne, filmy, błony naświetlo-
ne, filmy animowane, rysunkowe, filtry stosowane w fotogra-
fice, celowniki aparatów fotograficznych, futerały na przyrzą-
dy i aparaturę fotograficzną, ociekacze do suszenia prac 
fotograficznych, statywy do aparatów fotograficznych, su-
szarki do klisz fotograficznych, urządzenia do nabłyszczania 
odbitek fotograficznych, urządzenia do suszenia odbitek fo-
tograficznych, urządzenia do fotokopii, głośniki, szafki na gło-
śniki, tuby na głośniki tubowe, taśmy do czyszczenia głowic 
nagrywających, gniazdka, wtyczki i inne kontakty elektrycz-
ne, gramofony, igły do gramofonów, ramiona tonowe 
do gramofonów, regulatory prędkości do gramofonów, urzą-
dzenia do wymiany igieł gramofonów, urządzenia do gier 
działające wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym, aparatura 
do przetwarzania informacji, materiały na przewody instala-
cji elektrycznych tj. druty, kable, kable elektryczne, powłoki 
na kable elektryczne, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, 
kalkulatory, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z ma-
gnetofonem, kamery wizyjne, wideokasety, wideokasety 
z grami, dyski kompaktowe optyczne, dyski kompaktowe 
audio-wideo, odtwarzacze płyt kompaktowych, klawiatury 
komputerowe, pamięci komputerowe, programy kompute-
rowe nagrane, programy komputerowe software ładowalne, 
programy gier komputerowych, sterujące programy kompu-
terowe systemu operacyjnego, nagrane, komputerowe urzą-
dzenia peryferyjne zewnętrzne, software, oprogramowanie 
stale komputerowe nagrane, komputery, drukarki do kom-
puterów, komputery przenośne podręczne, urządzenia 
do komunikacji wewnętrznej, aparatura elektryczna do ko-
mutacji, laptopy stanowiące komputery, lasery nie do celów 
medycznych, baterie do latarek kieszonkowych, lokówki 
elektrotermiczne do włosów, lornetki, urządzenia do łado-
wania akumulatorów, magnetofony taśmowe, maszyny księ-
gujące, maszyny liczące, wyzwalacze migawki stosowane 
w fotografice, migawki stosowane w fotografice, mikrofony, 

modemy, monitory stosowane w programach komputero-
wych, monitory obrazowe wideo, podkładki pod myszy, my-
szy stosowane w informatyce, nadajniki stosowane w teleko-
munikacji, dyski do nagrywania dźwięku, taśmy do narywania 
dźwięku, mierniki czasu naświetlania stosowane w światło-
mierzach, aparaty do nauczania, urządzenia do nawigacji dla 
pojazdów stosowane w komputerach pokładowych, urzą-
dzenia do nawigacji satelitarnej, przyrządy nawigacyjne, ma-
gnetyczne nośniki informacji, optyczne nośniki informacji, 
notesy elektroniczne, osłony obiektywów przeciwsłoneczne 
stosowane w optyce, obiektywy stanowiące soczewki stoso-
wane w optyce, dyski obliczeniowe, przyrządy do obserwa-
cji, odbiorniki audio-wideo, odbiorniki radiowe, odtwarzacze 
kaset, urządzenia do odtwarzania dźwięku, przełączniki 
ogniw stosowane w elektryczności, ogniwa elektryczne, 
aparaty elektrotermiczne do ondulacji włosów, lampy 
optyczne, osłony końcówek wyjść elektrycznych, osobiste 
sterea będące odtwarzaczami, baterie do oświetlenia, pa-
mięci komputerowe, urządzenia peryferyjne komputerowe, 
płyty fonograficzne, urządzenia do czyszczenia płyt fono-
graficznych, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów stosowa-
ne w komputerach pokładowych, urządzenia pomiarowe 
elektryczne, instrumenty pomiarowe, aparatura do powięk-
szania stosowana w fotografice, procesory będące centralny-
mi jednostkami przetwarzania, procesory tekstu, aparaty 
projekcyjne, ekrany projekcyjne, telefony przenośne, urzą-
dzenia do przetwarzania informacji, przezrocza będące slaj-
dami, przysłony stosowane w fotografice, publikacje elektro-
niczne stanowiące moduły ładowalne, radary, aparaty 
radiowe, radia samochodowe, radio pagery, aparatura radio-
komunikacyjna przenośna, aparatura radiotelefoniczna, od-
biorniki radiowe, aparatura do rejestracji dźwięku, repondery 
telefoniczne, respiratory do filtrowania powietrza, aparatura 
do rozrywki przystosowana wyłącznie do odbiorników tele-
wizyjnych, rzutniki do slajdów, skanery stosowane w infor-
matyce, słuchawki, słuchawki telefoniczne, sterowniki aku-
styczne, styki elektryczne, styki elektryczne z metali 
szlachetnych, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, 
elektroniczne wskazówki emitujące światło, taśmy filmowe 
naświetlone, taśmy magnetyczne, aparaty telefoniczne, 
przewody telefoniczne, urządzenia nadawcze do telefonów, 
telefony przenośne, telegrafy stanowiące aparaty, telekopiar-
ki, aparaty telewizorów, termometry nie do celów medycz-
nych, translatory elektroniczne kieszonkowe, trójnogi 
do aparatów fotograficznych, filtry promieni ultrafioleto-
wych stosowane w fotografice, wagi, aparaty wideo, taśmy 
wideo, wideofony, instalacje elektryczne zapobiegające wła-
maniom, urządzenia do układania włosów elektrotermiczne, 
wskaźniki temperatury, wyłączniki elektryczne, wyłączniki 
samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, wyzwalacze mi-
gawek stosowane w fotografice, wzmacniacze, urządzenia 
elektryczne do zgrzewania opakowań z tworzyw sztucz-
nych, karty z obwodami zintegrowanymi, karty inteligentne, 
złączki stosowane w elektryczności, 10 lampy kwarcowe 
do celów leczniczych, lampy ultrafioletowe do celów leczni-
czych, aparaty do masażu, rękawice do masażu, przyrządy 
do masażu kosmetycznego, aparaty do pomiaru ciśnienia 
tętniczego krwi, 11 skarpetki podgrzewane elektrycznie, ar-
matura do pieców, podgrzewacze do butelek dla niemowląt 
elektryczne, nawilżacze do grzejników centralnego ogrze-
wania, aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura i urządze-
nia chłodnicze, komory chłodnicze, szafy chłodnicze, czajniki 
elektryczne, dywany ogrzewane elektrycznie, elektryczne 
ekspresy do kawy, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, 
fajerki grzejne, filtry  będące częściami instalacji domowych 
lub przemysłowych, filtry do kawy elektryczne, filtry powie-
trza do klimatyzacji, formy do wypiekania ciasta, elektryczne, 
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formy do wypiekania wafli, elektryczne, frytkownice elek-
tryczne, kuchenki, gofrownice elektryczne, urządzenia i in-
stalacje do gotowania, grzejniczki kieszonkowe, grzejniki 
do nóg, inhalatory stanowiące sauny, elektryczne ekspresy 
do kawy, urządzenia do palenia kawy, podgrzewacze do ką-
pieli, urządzenia do kąpieli w gorącym powietrzu, urządzenia 
klimatyzacyjne, koce podgrzewane elektrycznie nie do ce-
lów leczniczych, palniki kuchenek, urządzenia do kuchenek 
mikrofalowych, sprzęt kuchenny elektryczny, lampki elek-
tryczne na choinkę, palniki do lamp, lampy bakteriobójcze 
do oczyszczania powietrza, lampy bezpieczeństwa, lampy 
do aparatów projekcyjnych, lampy do układania włosów, 
lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, rurowe lampy wy-
ładowcze elektryczne do oświetlenia, lampy wyładowcze 
elektryczne do oświetlania, latarki lodówki, aparatura i urzą-
dzenia do wytwarzania lodu, urządzenia do chłodzenia mle-
ka, aparatura chłodząca do napojów, podgrzewacze narzę-
dzi z żelaza, aparatura i urządzenia do oczyszczania 
powietrza, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządze-
nia do opalania się, opiekacze do chleba, osprzęt do palni-
ków gazowych, żarówki oświetleniowe, aparaty do suszenia 
owoców, ruszty do palenisk, palniki do lamp, palniki gazowe, 
nakładki do palników gazowych, piece kuchenne, piecyki 
do podgrzewania wody, płyty grzejne, podgrzewacze bute-
lek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze łóżek, pod-
grzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze 
wody stanowiące aparaturę, poduszki elektryczne nie do ce-
lów leczniczych, pojemniki chłodnicze, aparatura i urządze-
nia do oczyszczania powietrza, aparatura jonizacyjna 
do uzdatniania powietrza, instalacje do filtrowania powie-
trza, instalacje klimatyzacyjne powietrza, suszarki powietrza, 
urządzenia do chłodzenia powietrza, aparatura do kąpieli 
w powietrzu gorącym, aparatura na powietrze gorące, lam-
py do aparatów projekcyjnych, lampy na promienie ultrafio-
letowe inne niż do celów leczniczych, rożen, pręty do rożna, 
rożen stanowiący wyposażenie kuchenne, elektryczny sprzęt 
kuchenny, ogrzewacze do stóp elektryczne lub nieelektrycz-
ne, suszarki do bielizny elektryczne, suszarki do włosów, su-
szarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach, apa-
ratura do suszenia, urządzenia i instalacje do suszenia, szafy 
chłodnicze, szybkowary elektryczne, ciśnieniowe szybkowa-
ry elektryczne, termofory, tostery, urządzenia elektryczne 
do produkcji jogurtów, wyciągi wentylacyjne, aparatura 
do wentylacji, klimatyzacji, wentylatory stanowiące klimaty-
zację, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, pod-
grzewacze wody stosowane w aparaturach, instalacje 
do schładzania wody, urządzenia do filtrowania wody, filtry 
do wody pitnej, regulatory do wyciągów stosowane 
w ogrzewnictwie, zasuwy do wyciągów stosowane 
w ogrzewnictwœ, wyciągi wentylacyjne, wyposażenie pie-
ców, zamrażarki, zapalniczki do gazu, zaślepki do grzejników, 
zespół grzejny powietrzny, urządzenia i instalacje do zmięk-
czania wody, żarówki elektryczne, 14 budziki, chronografy 
stanowiące zegarki, przyrządy do chronometrii, chronome-
try będące zegarami o dużej dokładności, przybory kuchen-
ne z metali szlachetnych, pojemniki kuchenne z metali szla-
chetnych, pudełka z metali szlachetnych, zegarki, zegary, 
zegary i zegarki elektryczne, 15 taśmy muzyczne perforowa-
ne, 16 pokrowce na drukarki z materiałów nietekstylnych, 
taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, dru-
karki przenośne stanowiące artykuły biurowe, filtry do kawy 
papierowe, taśmy i karty papierowe do zapisu programów 
komputerowych, materiały piśmienne, niszczarki dokumen-
tów do użytku biurowego, opakowania będące artykułami 
papierniczymi, papier do pakowania,  torby do pakowania tj. 
koperty, woreczki z papieru lub z tworzyw sztucznych, ko-
kardy z papieru, przyrządy do pisania, taśmy lub karty papie-

rowe do zapisu programów komputerowych, przybory 
szkolne stanowiące artykuły piśmienne, torebki do gotowa-
nia w kuchniach mikrofalowych, 18  torby podróżne, siatki 
na zakupy, torby na zakupy, 20 zaciski do kabli niemetalowe, 
uchwyty, zaciski z tworzyw sztucznych do kabli lub rur, kosze 
z pokrywką, np. bieliźniarki, kółka samonastawne do mebli 
niemetalowe, meble, kółka niemetalowe do mebli, osprzęt 
niemetalowy do mebli, przegrody drewniane do mebli, me-
ble metalowe, półki meblowe, osprzęt niemetalowy do me-
bli, stoliki ruchome pod komputery, 21 urządzenia rozpylają-
ce do aerozoli nie do celów medycznych, suszarki do bielizny, 
cedzaki będące przyborami gospodarstwa domowego, wy-
roby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, butelki 
chłodnicze, preparaty zawierające płyny wymiennocieplne 
do celów gospodarstwa domowego, zapewniające chłodze-
nie żywności, czajniczki do herbaty nie z metali szlachet-
nych, narzędzia do czyszczenia uruchamiane ręcznie, deski 
do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, deski do pra-
sowania, pokrowce na deski do prasowania, deski pralnicze, 
ekspresy do kawy nieelektryczne i nie z metali szlachetnych, 
elementy podtrzymujące ruszt, filtry do kawy nieelektrycz-
ne, foremki do lodu, formy, foremki, stanowiące przybory 
kuchenne, formy, foremki do ciast stanowiące przybory ku-
chenne, froterki do parkietów nieelektryczne, frytkownice 
nieelektryczne, pokrywki do garnków, zamknięcia przykry-
wek do garnków, garnki do gotowania na parze, nieelek-
tryczne, garnki kuchenne, garnki kuchenne będące komple-
tami, garnki nie z metali szlachetnych, garnki utrzymujące 
ciepło nieelektryczne, gofrownice do ciast nieelektryczne, 
przybory do użytku w gospodarstwie domowym nie z me-
tali szlachetnych, grille kuchenne, grzebienie elektryczne, fil-
try do herbaty nie z metali szlachetnych, sitka do herbaty 
nie z metali szlachetnych, zaparzaczki do herbaty nie z meta-
li szlachetnych, imbryki nieelektryczne, ircha do czyszczenia, 
wodne aparaty do płukania jamy ustnej, dzbanki do parzenia 
kawy nieelektryczne, ekspresy do kawy nieelektryczne 
i nie z metali szlachetnych, młynki do kawy ręczne, serwisy 
do kawy nie z metali szlachetnych, korkociągi, kosmetyczki 
na przybory toaletowe, kosze do użytku domowego 
nie z metali szlachetnych, kosze na odpadki, kosze na śmieci, 
formy, foremki kuchenne, przybory kuchenne nie z metali 
szlachetnych, sprzęt kuchenny nieelektryczny, pojemniki ku-
chenne nie z metali szlachetnych, szczotki do szkła lamp, lo-
dówki przenośne nieelektryczne, lodówki turystyczne nie-
elektryczne, pojemniki do lodu, wiaderka do kostek lodu, 
urządzenia do produkcji makaronów ręczne, mieszalniki nie-
elektryczne do celów domowych, mieszarki ręczne do spo-
rządzania koktajli, młynki do użytku domowego ręczne, 
młynki domowe nieelektryczne, mopy, dziobki do naczyń, 
pokrywki do naczyń, naczynia do mieszania koktajli, tj. sha-
kery, naczynia do picia, naczynia do przyrządzania lodów 
i mrożonych napoi, naczynia nie z metali szlachetnych, butel-
ki na napoje dla podróżnych, koziołki pod noże na stół, odku-
rzacze nieelektryczne, otwieracze do butelek, wyciskacze 
do owoców nieelektryczne do celów domowych, pałeczki 
stanowiące sprzęt kuchenny, patelnie, płytki zapobiegające 
kipieniu mleka, pochłaniacze dymu do użytku domowego, 
podgrzewacze butelek dla niemowląt nieelektryczne, pod-
stawki do żelazka, pojemniki do użytku w domu lub w kuch-
ni nie z metali szlachetnych, pojemniki na słodycze nie z me-
tali szlachetnych, rękawice do polerowania, urządzenia 
i aparaty nieelektryczne do polerowania do celów domo-
wych, materiały do polerowania, nabłyszczania z wyjątkiem 
preparatów, papieru i kamieni, polewaczki, końcówki wylo-
towe, sitka do polewaczek, przesiewacze, sita będące przy-
borami gospodarstwa domowego, przybory do użytku do-
mowego nie z metali szlachetnych, przybory kuchenne 
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nie z metali szlachetnych, przybory kuchenne nieelektrycz-
ne, zamknięcia przykrywek do garnków, pudelka na kanapki, 
pudełka na słodycze nie z metali szlachetnych, rondle, ruszty 
kuchenne, sita będące przyborami gospodarstwa domowe-
go, sitka do herbaty nie z metali szlachetnych, sitka do zapa-
rzania herbaty nie z metali szlachetnych, spryskiwacze, przy-
rządy do spryskiwaczy, stojaki do suszenia prania, syfony 
do wody gazowanej, szczoteczki do zębów, szczoteczki 
do zębów elektryczne, szczotki elektryczne z wyjątkiem czę-
ści maszyn, szkło do którego wprowadzono cienkie prze-
wodniki elektryczne, szpikulce kuchenne metalowe, szpilki 
kuchenne metalowe, szufelki lub urządzenia do zbierania 
okruszyn ze stołu, szybkowary nieelektryczne, ściereczki 
do wycierania kurzu, ściereczki do wycierania mebli, ście-
reczki impregnowane detergentem do czyszczenia, ścierki 
do czyszczenia, ścierki do mycia podłóg, tarki będące sprzę-
tem kuchennym, termoizolacyjne pojemniki na żywność, 
termosy, łyżki do polewania tłuszczu kuchenne, torby izoter-
miczne, trzepaczki nieelektryczne, ubijaczki nieelektryczne 
do użytku domowego, wiaderka do lodu, wiadra, przyrządy 
do woskowania i polerowania butów nieelektryczne, wyci-
skacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, 
zbiorniki termoizolacyjne, zmywaki ścierne do celów ku-
chennych, zraszacze, 28 urządzenia do zaznaczania punktów 
w bilardzie, 34 kamienie do zapalniczek, zbiorniczki z gazem 
do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy tytoniu, 35 usługi 
świadczone w zakresie analizy kosztów, usługi polegające 
na przeprowadzaniu aukcje publicznych, usługi polegające 
na badaniu opinii publicznej, usługi w zakresie badania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi w zakresie wy-
pożyczania maszyn i urządzeń dla biur, usługi w zakresie wy-
konywania dekoracji wystaw sklepowych, usługi w zakresie 
doboru personelu za pomocą metod psychotechnicznych, 
usługi doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, usługi w zakresie dystrybucji ma-
teriałów reklamowych tj. próbek, druków, prospektów, bro-
szur, usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania w dzia-
łalności artystycznej, usługi polegające na wykonywaniu 
ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, usługi w za-
kresie informacji o działalności gospodarczej, usługi w zakre-
sie eksportowania i importowania towarów, usługi w zakre-
sie pozyskiwania danych do komputerowej bazy danych, 
usługi w zakresie wykorzystania manekinów do celów rekla-
mowych i promowania sprzedaży, usługi w zakresie uaktual-
niania materiałów reklamowych, usługi w zakresie organizo-
wania wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
usługi w zakresie doradztwa w sprawach zarządzania perso-
nelem, usługi w zakresie rekrutacji personelu, usługi w zakre-
sie rozlepiania plakatów reklamowych, usługi w zakresie rozpo-
wszechniania materiałów reklamowych, tj. ulotek, prospektów, 
druków, próbek, usługi w zakresie reklamy za pośrednictwem 
sieci komputerowej, usługi w zakresie wynajmowania po-
wierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie uaktualniania 
materiału reklamowego, usługi w zakresie wypożyczania 
materiału reklamowego, usługi w zakresie publikowania tek-
stów reklamowych, usługi w zakresie reklamy koresponden-
cyjnej, usługi w zakresie reklamy prasowej, radiowej i telewi-
zyjnej, usługi sekretarskie, usługi w zakresie udzielania porad 
konsumentom, usługi w zakresie udzielania informacji han-
dlowych, usługi w zakresie sortowania danych w bazach 
komputerowych, usługi w zakresie pomocy w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, 36 usługi w zakresie udzielania 
informacji finansowej, usługi finansowe, usługi w zakresie 
udzielania informacji o ubezpieczeniach, usługi w zakresie 
udzielania informacji bankowych, usługi w zakresie admini-
strowania majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie admi-
nistrowania nieruchomościami, usługi w zakresie pośrednic-

twa ubezpieczeniowego, usługi w zakresie pośrednictwa 
w sprawach majątku nieruchomego, usługi powiernicze, 
usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie wynajmowania po-
mieszczeń biurowych stanowiących nieruchomości, usługi 
w zakresie zarządzania majątkiem, 37 usługi w zakresie instalo-
wania, konserwacji oraz naprawy biurowych maszyn i urzą-
dzeń, usługi w zakresie czyszczenia budynków od wewnątrz 
i od zewnątrz, usługi w zakresie instalowania i naprawy elek-
trycznych urządzeń, usługi w zakresie naprawy fotograficz-
nych aparatów, usługi w zakresie instalowania, konserwacji 
i naprawy komputerów, usługi w zakresie montażu kuchen-
nych urządzeń, usługi w zakresie instalowania, konserwacji 
i naprawy maszyn, usługi w zakresie konserwacji mebli, 
39 usługi w zakresie świadczenia usług kierowców, usługi 
w zakresie magazynowania elektronicznych nośników da-
nych lub dokumentów, usługi w zakresie wynajmowania ma-
gazynów, usługi w zakresie pakowania towarów, 40 usługi 
w zakresie recyklingu odpadków i odpadów, usługi w zakre-
sie wykonywania odbitek fotograficznych, usługi w zakresie 
wywoływania filmów fotograficznych, usługi w zakresie ko-
piowania zdjęć, 41 usługi w zakresie publikowania tekstów 
innych niż teksty reklamowe, 42 usługi w zakresie doradztwa 
w sprawach sprzętu komputerowego, usługi w zakresie kon-
serwacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakre-
sie projektowania dekoracji wnętrz, usługi w zakresie projek-
towania opakowań, usługi w zakresie projektowania, 
tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób 
trzecich.

(210) 483514 (220) 2018 03 14
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) 

(531) 02.01.15, 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 od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, 
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny 
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, pro-
dukty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, 
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mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów 
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy 
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetycz-
ne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biolo-
giczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechno-
logiczne 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 odka-
żające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i ma-
teriały 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 me-
dyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrzą-
dy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(210) 483515 (220) 2018 03 14
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Naturell BERGAMOTA 100 SUPLEMENT DIETY

(531) 05.03.11, 05.07.12, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 
27.05.09, 27.05.17

(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 od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, 
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny 
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, pro-
dukty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, 
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów 
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy 
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetycz-
ne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biolo-
giczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechno-
logiczne 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 odka-
żające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i ma-
teriały 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 me-
dyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrzą-
dy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(210) 483522 (220) 2018 03 14
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) 

(531) 29.01.15, 02.05.02
(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 od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, 
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny 
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, pro-
dukty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, 
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów 
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy 
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetycz-
ne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biolo-
giczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechno-
logiczne 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 odka-
żające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i ma-
teriały 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 me-
dyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrzą-
dy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.
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(210) 483883 (220) 2018 03 22
(731) SUŁAWA PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO 

HANDLOWE VENTI, Mazańcowice
(540) VENTI

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.03.05, 26.11.05, 
26.03.22, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.18, 29.01.12

(510), (511) 11 lampy klasyczne, lampy kryształowe, pla-
foniery, lampy akrylowe, lampy modelowane, plafoniery 
nowoczesne, kinkiety, lampy biurkowe, abażury, klosze 
do lamp, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, latarnie 
oświetleniowe, latarnie weneckie, obudowy lamp, oprawki 
do lamp elektrycznych, osłony do lamp, przyrządy ochronne 
do oświetlenia, urządzenia i instalacje do oświetlenia, oświe-
tlenie sufitowe, zawieszenia do lamp, żarówki oświetleniowe, 
35 usługi w zakresie sprzedaży, usługi w zakresie franchisin-
gu, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, promocja i reklama, organizowanie 
pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
zarządzanie sklepami detalicznymi, hurtowymi, interneto-
wymi, usługi reklamowe, usługi reklamy za pośrednictwem 
środków masowego przekazu: Internet, radio, telewizja, dys-
trybucja materiałów reklamowych.

(210) 483884 (220) 2018 03 22
(731) SUŁAWA PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO 

HANDLOWE VENTI, Mazańcowice
(540) VENTI
(510), (511) 11 lampy klasyczne, lampy kryształowe, pla-
foniery, lampy akrylowe, lampy modelowane, plafoniery 
nowoczesne, kinkiety, lampy biurkowe, abażury, klosze 
do lamp, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, latarnie 
oświetleniowe, latarnie weneckie, obudowy lamp, oprawki 
do lamp elektrycznych, osłony do lamp, przyrządy ochronne 
do oświetlenia, urządzenia i instalacje do oświetlenia, oświe-
tlenie sufitowe, zawieszenia do lamp, żarówki oświetleniowe, 
35 usługi w zakresie sprzedaży, usługi w zakresie franchisin-
gu, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, promocja i reklama, organizowanie 
pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
zarządzanie sklepami detalicznymi, hurtowymi, interneto-
wymi, usługi reklamowe, usługi reklamy za pośrednictwem 
środków masowego przekazu: Internet, radio, telewizja, dys-
trybucja materiałów reklamowych.

(210) 483919 (220) 2018 03 22
(731) SUŁAWA PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO 

HANDLOWE VENTI, Mazańcowice
(540) VENTI

(531) 26.03.05, 26.03.22, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.18, 
26.11.05, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.14

(510), (511) 11 lampy klasyczne, lampy kryształowe, plafonie-
ry, lampy akrylowe, lampy modelowane, plafoniery nowocze-
sne, kinkiety, lampy biurkowe, abażury, klosze do lamp, lampy 

elektryczne, lampy oświetleniowe, latarnie oświetleniowe, 
latarnie weneckie, obudowy lamp, oprawki do lamp elek-
trycznych, osłony do lamp, przyrządy ochronne do oświetle-
nia, urządzenia i instalacje do oświetlenia, oświetlenie sufito-
we, zawieszenia do lamp, żarówki oświetleniowe, 35 usługi 
w zakresie sprzedaży, usługi w zakresie franchisingu, doradz-
two w zakresie organizowania i zarządzania działalnością 
gospodarczą, promocja i reklama, organizowanie pokazów 
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, zarządzanie 
sklepami detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi 
reklamowe, usługi reklamy za pośrednictwem środków ma-
sowego przekazu: Internet, radio, telewizja, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych.

(210) 483980 (220) 2018 03 23
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) SOL kids

(531) 01.15.15, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, su-
plementy diety, dietetyczne środki spożywcze przystoso-
wane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego, odżywki do celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt, dodatki witaminowe 
i mineralne, musujące tabletki witaminowe, napoje witami-
nizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty przeciw-
wirusowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów 
diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, 
drażetki [lekarstwa], guma do żucia do celów medycznych, 
żelki witaminowe, 10 wyroby medyczne mianowicie: kro-
plomierze do celów medycznych, kroplomierze do celów 
leczniczych, buteleczki z kroplomierzem do podawania le-
karstw, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, 
aplikatory do leków, urządzenia do podawania leków, spraye 
[aerozole] do celów medycznych, spraye do celów medycz-
nych (ręczne -), urządzenia medyczne do ułatwiania inha-
lacji preparatów farmaceutycznych, urządzenia medyczne 
do wprowadzania preparatów farmaceutycznych do ciała 
człowieka, aspiratory do nosa, elektryczne aspiratory do od-
ciągania plwocin, ręczne aspiratory do odciągania plwocin, 
plastry do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory 
do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów 
antybakteryjnych, aplikatory do preparatów farmaceutycz-
nych, pojemniki do aplikowania leków, artykuły do karmie-
nia i smoczki, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne 
[usztywniające], buteleczki do karmienia niemowląt, butelki 
dla dzieci, butelki do przechowywania mleka matki, gryzaki 
na ząbkowanie, inhalatory, kubeczki do podawania leków, 
laktatory, łyżki do podawania leków, odciągacze mleka 
z piersi, smoczki, zamknięcia do butelek do karmienia, 32 na-
poje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, syropy 
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i inne preparaty do produkcji napojów, napoje witaminizo-
wane, napoje energetyzujące, napoje na bazie owoców lub 
warzyw.

(210) 483981 (220) 2018 03 23
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) ENTITIS
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze przy-
stosowane do celów medycznych, dietetyczne środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, 
odżywki do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, 
dodatki witaminowe i mineralne, musujące tabletki wita-
minowe, napoje witaminizowane, preparaty multiwitami-
nowe, preparaty przeciwwirusowe, preparaty witamino-
we w postaci suplementów diety, witaminy i preparaty 
witaminowe, zioła lecznicze, drażetki [lekarstwa], guma 
do żucia do celów medycznych, żelki witaminowe, 10 wy-
roby medyczne mianowicie: kroplomierze do celów me-
dycznych, kroplomierze do celów leczniczych, buteleczki 
z kroplomierzem do podawania lekarstw, buteleczki z kro-
plomierzem do celów medycznych, aplikatory do leków, 
urządzenia do podawania leków, spraye [aerozole] do ce-
lów medycznych, spraye do celów medycznych (ręczne -), 
urządzenia medyczne do ułatwiania inhalacji preparatów 
farmaceutycznych, urządzenia medyczne do wprowa-
dzania preparatów farmaceutycznych do ciała człowieka, 
aspiratory do nosa, elektryczne aspiratory do odciągania 
plwocin, ręczne aspiratory do odciągania plwocin, pla-
stry do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory 
do preparatów antyseptycznych, aplikatory do prepara-
tów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów farma-
ceutycznych, pojemniki do aplikowania leków, artykuły 
do karmienia i smoczki, bandaże elastyczne, bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], buteleczki do karmienia 
niemowląt, butelki dla dzieci, butelki do przechowywania 
mleka matki, gryzaki na ząbkowanie, inhalatory, kubeczki 
do podawania leków, laktatory, łyżki do podawania leków, 
odciągacze mleka z piersi, smoczki, zamknięcia do bute-
lek do karmienia, 32 napoje bezalkoholowe, soki owoco-
we, soki warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji 
napojów, napoje witaminizowane, napoje energetyzują-
ce, napoje na bazie owoców lub warzyw.

(210) 483983 (220) 2018 03 23
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) ACTIFEROL FE
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze przy-
stosowane do celów medycznych, dietetyczne środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, 
odżywki do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, 
dodatki witaminowe i mineralne, musujące tabletki wita-
minowe, napoje witaminizowane, preparaty multiwitami-
nowe, preparaty przeciwwirusowe, preparaty witamino-
we w postaci suplementów diety, witaminy i preparaty 
witaminowe, zioła lecznicze, drażetki [lekarstwa], guma 
do żucia do celów medycznych, żelki witaminowe, 10 wy-
roby medyczne mianowicie: kroplomierze do celów me-
dycznych, kroplomierze do celów leczniczych, buteleczki 
z kroplomierzem do podawania lekarstw, buteleczki z kro-

plomierzem do celów medycznych, aplikatory do leków, 
urządzenia do podawania leków, spraye [aerozole] do ce-
lów medycznych, spraye do celów medycznych (ręczne -), 
urządzenia medyczne do ułatwiania inhalacji preparatów 
farmaceutycznych, urządzenia medyczne do wprowa-
dzania preparatów farmaceutycznych do ciała człowieka, 
aspiratory do nosa, elektryczne aspiratory do odciągania 
plwocin, ręczne aspiratory do odciągania plwocin, pla-
stry do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory 
do preparatów antyseptycznych, aplikatory do prepara-
tów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów farma-
ceutycznych, pojemniki do aplikowania leków, artykuły 
do karmienia i smoczki, bandaże elastyczne, bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], buteleczki do karmienia 
niemowląt, butelki dla dzieci, butelki do przechowywania 
mleka matki, gryzaki na ząbkowanie, inhalatory, kubeczki 
do podawania leków, laktatory, łyżki do podawania leków, 
odciągacze mleka z piersi, smoczki, zamknięcia do bute-
lek do karmienia, 32 napoje bezalkoholowe, soki owoco-
we, soki warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji 
napojów, napoje witaminizowane, napoje energetyzują-
ce, napoje na bazie owoców lub warzyw.

(210) 483985 (220) 2018 03 23
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) SOLKIDS
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze przy-
stosowane do celów medycznych, dietetyczne środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, 
odżywki do celów leczniczych, żywność dla niemow-
ląt, dodatki witaminowe i mineralne, musujące tabletki 
witaminowe, napoje witaminizowane, preparaty multi-
witaminowe, preparaty przeciwwirusowe, preparaty wi-
taminowe w postaci suplementów diety, witaminy i pre-
paraty witaminowe, zioła lecznicze, drażetki [lekarstwa], 
guma do żucia do celów medycznych, żelki witaminowe, 
10 wyroby medyczne mianowicie: kroplomierze do ce-
lów medycznych, kroplomierze do celów leczniczych, 
buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, bu-
teleczki z kroplomierzem do celów medycznych, aplika-
tory do leków, urządzenia do podawania leków, spraye 
[aerozole] do celów medycznych, spraye do celów me-
dycznych (ręczne -), urządzenia medyczne do ułatwia-
nia inhalacji preparatów farmaceutycznych, urządzenia 
medyczne do wprowadzania preparatów farmaceutycz-
nych do ciała człowieka, aspiratory do nosa, elektrycz-
ne aspiratory do odciągania plwocin, ręczne aspiratory 
do odciągania plwocin, plastry do celów medycznych, 
aplikatory pigułek, aplikatory do preparatów antysep-
tycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, 
aplikatory do preparatów farmaceutycznych, pojemniki 
do aplikowania leków, artykuły do karmienia i smoczki, 
bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztyw-
niające], buteleczki do karmienia niemowląt, butelki dla 
dzieci, butelki do przechowywania mleka matki, gryza-
ki na ząbkowanie, inhalatory, kubeczki do podawania 
leków, laktatory, łyżki do podawania leków, odciągacze 
mleka z piersi, smoczki, zamknięcia do butelek do kar-
mienia, 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki 
warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napo-
jów, napoje witaminizowane, napoje energetyzujące, 
napoje na bazie owoców lub warzyw.
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(210) 483986 (220) 2018 03 23
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) DIEROL
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, suple-
menty diety, dietetyczne środki spożywcze przystosowane 
do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze specjal-
nego przeznaczenia medycznego, odżywki do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, dodatki witaminowe i mine-
ralne, musujące tabletki witaminowe, napoje witaminizowane, 
preparaty multiwitaminowe, preparaty przeciwwirusowe, pre-
paraty witaminowe w postaci suplementów diety, witaminy 
i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, drażetki [lekarstwa], 
guma do żucia do celów medycznych, żelki witaminowe, 
10 wyroby medyczne mianowicie: kroplomierze do celów 
medycznych, kroplomierze do celów leczniczych, buteleczki 
z kroplomierzem do podawania lekarstw, buteleczki z kroplo-
mierzem do celów medycznych, aplikatory do leków, urzą-
dzenia do podawania leków, spraye [aerozole] do celów me-
dycznych, spraye do celów medycznych (ręczne -), urządzenia 
medyczne do ułatwiania inhalacji preparatów farmaceutycz-
nych, urządzenia medyczne do wprowadzania preparatów 
farmaceutycznych do ciała człowieka, aspiratory do nosa, 
elektryczne aspiratory do odciągania plwocin, ręczne aspira-
tory do odciągania plwocin, plastry do celów medycznych, 
aplikatory pigułek, aplikatory do preparatów antyseptycznych, 
aplikatory do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do pre-
paratów farmaceutycznych, pojemniki do aplikowania leków, 
artykuły do karmienia i smoczki, bandaże elastyczne, bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], buteleczki do karmienia nie-
mowląt, butelki dla dzieci, butelki do przechowywania mleka 
matki, gryzaki na ząbkowanie, inhalatory, kubeczki do poda-
wania leków, laktatory, łyżki do podawania leków, odciągacze 
mleka z piersi, smoczki, zamknięcia do butelek do karmienia, 
32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, sy-
ropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje witamini-
zowane, napoje energetyzujące, napoje na bazie owoców lub 
warzyw.

(210) 483989 (220) 2018 03 23
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) dierol Forte

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, su-
plementy diety, dietetyczne środki spożywcze przystoso-
wane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego, odżywki do celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt, dodatki witaminowe 
i mineralne, musujące tabletki witaminowe, napoje witami-
nizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty przeciw-
wirusowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów 
diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, 
drażetki [lekarstwa], guma do żucia do celów medycznych, 
żelki witaminowe, 10 wyroby medyczne, 32 napoje bezalko-
holowe, soki owocowe, soki warzywne, syropy i inne prepa-
raty do produkcji napojów, napoje witaminizowane, napoje 
energetyzujące, napoje na bazie owoców lub warzyw.

(210) 483990 (220) 2018 03 23
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) dierol Gastro

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, su-
plementy diety, dietetyczne środki spożywcze przystoso-
wane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego, odżywki do celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt, dodatki witaminowe 
i mineralne, musujące tabletki witaminowe, napoje witami-
nizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty przeciw-
wirusowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów 
diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, 
drażetki [lekarstwa], guma do żucia do celów medycznych, 
żelki witaminowe, 10 wyroby medyczne mianowicie: kro-
plomierze do celów medycznych, kroplomierze do celów 
leczniczych, buteleczki z kroplomierzem do podawania le-
karstw, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, 
aplikatory do leków, urządzenia do podawania leków, spraye 
[aerozole] do celów medycznych, spraye do celów medycz-
nych (ręczne -), urządzenia medyczne do ułatwiania inha-
lacji preparatów farmaceutycznych, urządzenia medyczne 
do wprowadzania preparatów farmaceutycznych do ciała 
człowieka, aspiratory do nosa, elektryczne aspiratory do od-
ciągania plwocin, ręczne aspiratory do odciągania plwocin, 
plastry do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory 
do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów 
antybakteryjnych, aplikatory do preparatów farmaceutycz-
nych, pojemniki do aplikowania leków, artykuły do karmie-
nia i smoczki, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne 
[usztywniające], buteleczki do karmienia niemowląt, butelki 
dla dzieci, butelki do przechowywania mleka matki, gryzaki 
na ząbkowanie, inhalatory, kubeczki do podawania leków, 
laktatory, łyżki do podawania leków, odciągacze mleka 
z piersi, smoczki, zamknięcia do butelek do karmienia, 32 na-
poje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje witaminizo-
wane, napoje energetyzujące, napoje na bazie owoców lub 
warzyw.

(210) 483994 (220) 2018 03 23
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) SOLBABY
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, su-
plementy diety, dietetyczne środki spożywcze przystoso-
wane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego, odżywki do celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt, dodatki witaminowe 
i mineralne, musujące tabletki witaminowe, napoje witami-
nizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty przeciw-
wirusowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów 
diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, 
drażetki [lekarstwa], guma do żucia do celów medycznych, 
żelki witaminowe, 10 wyroby medyczne mianowicie: kro-
plomierze do celów medycznych, kroplomierze do celów 
leczniczych, buteleczki z kroplomierzem do podawania le-
karstw, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, 
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aplikatory do leków, urządzenia do podawania leków, spraye 
[aerozole] do celów medycznych, spraye do celów medycz-
nych (ręczne -), urządzenia medyczne do ułatwiania inha-
lacji preparatów farmaceutycznych, urządzenia medyczne 
do wprowadzania preparatów farmaceutycznych do ciała 
człowieka, aspiratory do nosa, elektryczne aspiratory do od-
ciągania plwocin, ręczne aspiratory do odciągania plwocin, 
plastry do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory 
do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów 
antybakteryjnych, aplikatory do preparatów farmaceutycz-
nych, pojemniki do aplikowania leków, artykuły do karmie-
nia i smoczki, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne 
[usztywniające], buteleczki do karmienia niemowląt, butelki 
dla dzieci, butelki do przechowywania mleka matki, gryzaki 
na ząbkowanie, inhalatory, kubeczki do podawania leków, 
laktatory, łyżki do podawania leków, odciągacze mleka 
z piersi, smoczki, zamknięcia do butelek do karmienia, 32 na-
poje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje witaminizo-
wane, napoje energetyzujące, napoje na bazie owoców lub 
warzyw.

(210) 484159 (220) 2018 03 28
(731) INSOFT-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) PC - SCO
(510), (511) 9 programy komputerowe, 35 sprzedaż opro-
gramowania komputerowego systemem „on-line”, a także 
w sklepach i w sklepach internetowych, pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, usługi systematy-
zacji danych komputerowych baz danych, komputerowe 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 42 projektowanie 
oprogramowania komputerowego oraz systemów kom-
puterowych, instalowanie i konserwacja oprogramowania 
komputerowego, aktualizacja programów komputero-
wych, elektroniczna konwersja danych lub programów 
komputerowych.

(210) 484174 (220) 2018 03 28
(731) SUCHY DOROTA, Chorzów
(540) NAJLEPSZY POLSKI PRODUKT 

NAJLEPSZYPOLSKIPRODUKT.PL

(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.01.05, 01.01.10, 01.17.11, 26.01.01, 
26.01.16, 26.01.18

(510), (511) 35 audyt przedsiębiorstw, reklama, promocja, 
promocja sprzedaży, promocja towarów i usług, promocja 
przedsiębiorstw, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów 
reklamowych, organizowanie wystaw, towarów i pokazów 
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprze-
daży towarów i usług, organizowanie programów promo-
cyjnych, badanie w dziedzinie działalności gospodarczej, 
doradztwo mające na celu przygotowanie przedsiębiorstw 
do procesu certyfikacji, działalność informacyjna w zakresie 

działalności gospodarczej, badanie marketingowe, badanie 
rynku i opinii publicznej, koncesjonowanie towarów i usług 
dla osób trzecich, kreowanie wizerunku firmy, usług, towa-
rów, uaktualnienie materiałów reklamowych, 42 kontrola 
jakości, certyfikowanie produktów i usług, certyfikowanie 
przedsiębiorstw, certyfikowanie firm, stwierdzenie auten-
tyczności firmy, produktów i usługi.

(210) 484189 (220) 2018 03 28
(731) SUCHY DOROTA, Chorzów
(540) HIT SPRZEDAŻY!

(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.13, 
26.01.18, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 audyt przedsiębiorstw, reklama, promocja, 
promocja sprzedaży, promocja towarów i usług, promocja 
przedsiębiorstw, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów 
reklamowych, organizowanie wystaw, towarów i pokazów 
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprze-
daży towarów i usług, organizowanie programów promo-
cyjnych, badanie w dziedzinie działalności gospodarczej, 
doradztwo mające na celu przygotowanie przedsiębiorstw 
do procesu certyfikacji, działalność informacyjna w zakresie 
działalności gospodarczej, badanie marketingowe, badanie 
rynku i opinii publicznej, koncesjonowanie towarów i usług 
dla osób trzecich, kreowanie wizerunku firmy, usług, towa-
rów, uaktualnienie materiałów reklamowych, 42 kontrola 
jakości, certyfikowanie produktów i usług, certyfikowanie 
przedsiębiorstw, certyfikowanie firm, stwierdzenie auten-
tyczności firmy, produktów i usługi.

(210) 484255 (220) 2018 03 30
(731) DEPA-MUNIAK MAGDALENA 1. APETYT NA PIĘKNO 

2. DIETETYCZNY CATERING APETYT NA ZDROWIE, 
Tarnów

(540) DIETdrive

(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi sprzedaży dietetycznych posiłków bez 
konieczności wychodzenia klienta z pojazdu, usługi sprzeda-
ży dietetycznych posiłków z okna wydawczego, bary szybkiej 
obsługi zdrowych posiłków, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi 
restauracyjne, usługi cateringowe dla klienta indywidualnego 
i grupowego, usługi gastronomiczne w lokalu, usługi przygo-
towywania dietetycznych posiłków, dostarczanie posiłków 
do bezpośredniego spożycia, bary, bary sałatkowe, doradz-
two kulinarne, katering obejmujący żywność i napoje na ban-
kiety, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie 
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żywności i napojów w restauracjach i barach, porady dotyczą-
ce przepisów kulinarnych, przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygo-
towywanie żywności dla innych na zasadzie zlecenia na ze-
wnątrz, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje sa-
moobsługowe, spersonalizowane usługi planowania posiłków 
za pośrednictwem strony internetowej, świadczenie usług 
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach 
na targi i wystawy, udzielanie informacji związanych z przygo-
towywaniem żywności i napojów, usługi cateringu zewnętrz-
nego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, usługi w zakresie przygoto-
wywania jedzenia i napojów, 44 dobór indywidualnej diety 
przez dietetyka, opracowywanie receptur i przepisów diet 
indywidualnych dla klienta, doradztwo dietetyczne w gabine-
cie stacjonarnym, doradztwo dietetyczne przez Internet, do-
radztwo w zakresie diety i odżywania się, konsultacje z dzie-
dziny żywienia, planowanie i nadzorowanie diety, planowanie 
programów odchudzających, poradnictwo dietetyczne, pro-
fesjonalne doradztwo związane z dietą, świadczenie usług 
w zakresie programów odchudzania, udzielanie informacji 
o wartości odżywczej produktów spożywczych, udzielanie 
informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywienio-
wego, udzielanie informacji związanych z suplementami diety 
i odżywczymi, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie 
żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów me-
dycznych, usługi doradcze dotyczące odżywania i gotowania, 
usługi doradztwa żywieniowego.

(210) 484359 (220) 2018 03 31
(731) IMPRESSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) impression

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakry-
ciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakry-
ciami głowy.

(210) 484449 (220) 2018 04 04
(731) KOMOROWSKA-REINHARD ELŻBIETA, Warszawa
(540) W.OPARACH.ABSURDU.

(531) 02.03.23, 02.03.30, 03.13.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 koncerty muzyczne, koncerty muzyczne 
na żywo, usługi klubowe [rozrywka], usługi klubów nocnych 
[rozrywka], usługi klubów [dyskotek], usługi klubów noc-
nych, usługi klubów towarzyskich do celów rozrywkowych, 
43 bary, kawiarnia, koktajlbary, puby, przygotowywanie 
posiłków i napojów, przygotowywanie posiłków, restau-
racje oferujące dania na wynos, restauracje dla turystów, 
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
serwowanie napojów w pubach z browarem, serwowanie 
napojów alkoholowych, serwowanie jedzenia i napojów, 
usługi barów piwnych, usługi barów kawowych, usługi ba-
rów i restauracji, usługi barowe, usługi klubów w zakresie do-
starczania żywności i napojów, usługi klubów nocnych [za-
opatrzenie w żywność], usługi kawiarni, usługi herbaciarni, 
usługi koktajlbarów, usługi restauracyjne, usługi w zakresie 
pubów, usługi w zakresie restauracji [brasserie], usługi w za-
kresie sprzedaży posiłków na wynos.

(210) 484475 (220) 2018 04 04
(731) MOTO-AGRO SPÓŁKA JAWNA, Białystok
(540) MOTO AGRO

(531) 18.01.08, 18.01.23, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny rolnicze i urządzenia ogrodnicze 
oraz akcesoria i części do maszyn rolniczych i urządzeń 
ogrodniczych, 12 traktory, ciągniki do celów rolniczych oraz 
akcesoria i części do traktorów i ciągników do celów rolni-
czych, 35 agencje informacji handlowej w zakresie sprzedaży 
ciągników, maszyn rolniczych wraz z osprzętem, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług w zakresie sprzedaży ciągników, maszyn 
rolniczych wraz z osprzętem, organizowanie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych w zakresie sprzedaży 
ciągników, maszyn rolniczych wraz z osprzętem, pokazy 
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie porówny-
wania cen, doradztwo pod względem prowadzenia przed-
siębiorstwa rolniczego lub techniki rolniczej, 37 naprawa 
i konserwacja ciągników i maszyn rolniczych, serwisowanie 
maszyn rolniczych i ciągników, wymiana opon, 39 magazy-
nowanie towarów, pakowanie i składowanie towarów, prze-
wożenie i dostarczanie towarów.

(210) 484498 (220) 2018 04 05
(731) ELDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) eldom
(510), (511) 7 elektryczne maszyny i urządzenia do polero-
wania woskiem, elektryczne sokowirówki, elektryczne wy-
ciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, 
elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, 
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elektryczne otwieracze do puszek, instalacje do centralnego 
odkurzania, krajalnice do chleba, krajalnice spiralne do wa-
rzyw, elektryczne, maszynki do siekania mięsa, maszyny 
do cienkiego obierania i cięcia, maszyny do mieszania, ma-
szyny do mycia butelek, maszyny do mycia ciśnieniowego, 
maszyny do ostrzenia ostrzy, maszyny do produkcji masła, 
maszyny do strzyżenia sierści u zwierząt, maszyny do usu-
wania odpadków, maszyny do wyrabiania kiełbas, maszyny 
do wysysania powietrza, maszyny do wytwarzania past spo-
żywczych, maszyny do wyżymania prania, maszyny i urzą-
dzenia do czyszczenia [elektryczne], maszyny i urządzenia 
do prania dywanów, elektryczne, miksery elektryczne, mik-
sery elektryczne do celów domowych, młynki do kawy, inne 
niż obsługiwane ręcznie, młynki do mielenia mąki [maszy-
ny], młynki do pieprzu, inne niż o napędzie ręcznym, młyn-
ki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe 
elektryczne, noże elektryczne, odkurzacze, pakowarki, pralki, 
prasownice, suszarki wirowe [bez podgrzewania], szczotki 
do odkurzaczy, szczotki elektryczne, torby do odkurzaczy, 
ssawki do odkurzaczy, ubijaczki elektryczne do użytku do-
mowego, urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia 
do mycia naczyń stołowych, urządzenia do napowietrzania 
napojów, urządzenia do tarcia warzyw, urządzenia elek-
tromechaniczne do przygotowywania żywności, węże 
do odkurzaczy, 8 elektryczne urządzenia do zaplatania wło-
sów, krajalnice do owoców, krajalnice spiralne do warzyw, 
o napędzie ręcznym, krajarki do jaj, nieelektryczne, krajarki 
do sera, nieelektryczne, lokówki, maszynki do strzyżenia 
brody, maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobiste-
go, elektryczne i nieelektryczne, pilniki do paznokci, elek-
tryczne, polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektrycz-
ne, przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, 
przyrządy do strzyżenia [ręczne], przyrządy do ostrzenia, 
przyrządy do ostrzenia ostrzy, rozdrabniacze do warzyw, 
zestawy do golenia, zestawy do manicure, zestawy do ma-
nicure, elektryczne, zestawy do pedicure, żelazka, urzą-
dzenia do karbowania włosów [karbownice], 9 urządzenia 
i przyrządy do ważenia, wagi analizujące masę ciała, wagi 
dla niemowląt, wagi łazienkowe, 10 urządzenia do masażu, 
urządzenia do monitorowania tętna, urządzenia do moni-
torowania tkanki tłuszczowej, 11 agregaty klimatyzacyjne, 
aparatura do suszenia [odwadniania], czajniki elektryczne, 
chłodziarki, elektryczne, chłodziarki do wina, elektryczne, 
dywany podgrzewane elektrycznie, elektryczne ogrzewacze 
stóp, elektryczne płyty kuchenne, elektryczne podgrzewa-
cze do butelek do karmienia, elektryczne urządzenia do go-
towania sous vide, elektryczne zaparzacze do kawy, filtry 
do wody pitnej, fontanny czekoladowe, elektryczne, fry-
townice elektryczne, gofrownice elektryczne, grill, instalacje 
do chłodzenia mleka, instalacje do dystrybucji wody, instala-
cje do filtrowania powietrza, instalacje grzewcze, instalacje 
i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia wentylacyjne 
[klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne, koce, elektryczne, 
nie do celów medycznych, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, 
kuchenny (sprzęt -) elektryczny, lampy do kręcenia włosów, 
lampy do paznokci, lampy elektryczne, lampy gazowe, lam-
py olejowe, lampy oświetleniowe, lampy ultrafioletowe, 
nie do celów medycznych, maszyny do wytwarzania lodów, 
maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu, nawilżacze 
do grzejników centralnego ogrzewania, ogrzewacze kie-
szonkowe, ogrzewacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne, 
osuszacze powietrza, parowary elektryczne, parowe sauny 
do twarzy, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze wody, 
poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, prasowacze 
parowe, prasy do tortilli, elektryczne, promiennikowe ogrze-
wacze do pomieszczeń, rożen, rożna, suszarki do prania, 
elektryczne, suszarki do włosów, szybkowary, elektryczne, 

tostery, urządzenia chłodzące, urządzenia dezodoryzują-
ce, nie do użytku osobistego, urządzenia do chłodzenia 
napojów, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia 
do filtrowania wody, urządzenia do ogrzewania, urządzenia 
do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, urządze-
nia do opiekania i pieczenia, urządzenia do palenia kawy, 
urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia do pieczenia 
i opiekania, urządzenia do prażenia owoców, urządzenia 
do schładzania wody, urządzenia do smażenia gorącym 
powietrzem, urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia 
elektryczne do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ro-
bienia jogurtu, urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wy-
dawania gorących i zimnych napojów, urządzenia i instalacje 
do gotowania, urządzenia i instalacje do suszenia, urządzenia 
i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia i maszyny 
do uzdatniania wody, urządzenia jonizujące do oczyszczania 
powietrza lub wody, urządzenia klimatyzacyjne, wentylatory 
elektryczne do użytku osobistego, ekspresy do kawy (elek-
tryczne-), wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, 21 urzą-
dzenia do usuwania kłaczków, elektryczne lub nieelektrycz-
ne, urządzenia do wytwarzania makaronów, ręczne, młynki 
do użytku domowego, ręczne, elektryczne i nieelektryczne 
korkociągi, miksery, nieelektryczne, do celów domowych 
[blendery], naczynia do mieszania koktajli [shakery], narzę-
dzia do czyszczenia, ręczne, nieelektryczne młynki kuchen-
ne, ekspresy do kawy, nieelektryczne, nieelektryczne dzban-
ki do parzenia kawy, szczoteczki do zębów elektryczne.

(210) 484640 (220) 2018 04 10
(731) TRE PRODUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czerwonak
(540) tre

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 meble ich części i akcesoria meblowe wypo-
sażenia domu, materace, poduszki, statuetki, figurki, dzieła 
sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, 
jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte 
w tej klasie, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich- nieme-
talowe, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie- nieme-
talowe, dekoracje przestawne, drzwi do mebli, gabloty jako 
meble, haczyki niemetalowe do wieszania odzieży, karnisze 
do zasłon, kasety drewniane lub z tworzyw sztucznych, ramy 
do obrazów, lustra, parawany – meble, podpory pod książ-
ki, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, ramy 
do obrazów, stojaki na parasole, wyroby stolarstwa meblo-
wego, stojaki na czasopisma, 35 doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, pomoc 
w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzo-
wego, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, 
katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią 
następujących towarów: meble, poduszki, dywany, sprzęt 
oświetleniowy, artykuły tekstylne, artykuły RTV i AGD, zasta-
wa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, haczyki meta-
lowe, kuchenne i łazienkowe akcesoria wyposażenia wnętrz, 
wagi kuchenne i łazienkowe, wyroby dekoracyjne ze szkła, 
ceramiki, kamienia, marmuru, zarządzanie sklepami: deta-
licznymi, hurtowymi, internetowymi, reklama, zarządzanie 
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w działalności handlowej, administrowanie działalności han-
dlowej, prace biurowe, usługi doradcze w zakresie franchi-
singu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, 
doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działal-
nością gospodarczą, usługi badania rynku i opinii publicz-
nej, organizowanie targów, wystaw i kongresów w celach 
handlowych oraz reklamowych, pokazy towarów, dekoracja 
wystaw i witryn sklepowych, usługi w zakresie projekt-ma-
nagementu oraz design-managementu, usługi w zakresie 
pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partne-
rów handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych, 
usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób 
trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, doradztwo gospodarcze 
związane z franchisingiem, zarządzanie przedsiębiorstwa-
mi franczyzowym, badania marketingowe, badania rynku, 
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, usługi impresariów w działalności artystycznej, 
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, 41 orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, semina-
riów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, 
konferencji, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń 
edukacyjnych i rozrywkowych, usługi tłumaczeniowe, kształ-
cenie ustawiczne, usługi w zakresie edukacji i nauczania, 
opracowywanie planów szkoleniowych, publikowanie ksią-
żek i materiałów dydaktycznych, nagrywanie materiałów 
dydaktycznych, organizowanie targów, wystaw, imprez oraz 
pokazów związanych z kulturą lub edukacją, publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-
-line, doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, organi-
zowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych 
i rekreacyjnych, organizowanie konkursów, gier losowych 
i loterii, usługi administrowania, zarządzania i wynajmowa-
nia obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, 
produkcja i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz 
video, ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż 
programów radiowych i telewizyjnych, 42 usługi architektów, 
designerów, studiów graficznych, wzornictwo przemysłowe, 
projektowanie i badania produktu, projektowanie budyn-
ków, dekoracji wnętrz, opakowań, konsultacje techniczne 
z zakresu rozwoju produktu, badania techniczne oraz opra-
cowywanie projektów technicznych, analizy przemysłowe, 
prace badawczo-rozwojowe na rzecz osób trzecich, usługi 
doradców wyposażenia wnętrz na rzecz osób trzecich w za-
kresie wyboru i doboru produktów dla wyposażenia wnętrz, 
stoisk ekspozycyjnych oraz targowych, usługi na rzecz osób 
trzecich w zakresie projektowania i wyposażania wnętrz, 
wnętrz mieszkalnych, biurowych, gastronomicznych, łazie-
nek, basenów, obiektów publicznych, stoisk ekspozycyjnych 
oraz targowych, ekspertyzy w zakresie budownictwa, wypo-
sażenia oraz architektury wnętrz i przestrzeni publicznych, 
doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i bu-
dowlanych, projektowanie budowlane, badania w zakresie 
ochrony środowiska, doradztwo w zakresie zużycia energii.

(210) 484667 (220) 2018 04 11
(731) PROMAG SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) PROMAG
(510), (511) 6 systemy regałowe metalowe do magazyno-
wania, elementy oraz wyposażenie systemów regałowych 
do magazynowania, pojemniki metalowe, palety metalowe, 
wanny wychwytowe metalowe, stojaki do beczek metalowe, 
drabiny metalowe, bramy metalowe, z wyłączeniem bram 
przeciwpożarowych, budynki przenośne metalowe, 7 prze-
nośniki, podnośniki, urządzenia przeładunkowe, urządzenia 

dźwignicowe, urządzenia do pakowania, automatyczne 
systemy składowania w postaci mechanizmów zroboty-
zowanych do składowania i magazynowania towaru, urzą-
dzeń i sprzętu do transportu towarów z regałów, w regałach 
i do regałów, linii przenośnikowych do tranportu magazy-
nowego, systemów tranporu palet oraz pojemników i kar-
tonów, układnic magazynowych, automatycznych wózków 
magazynowych, przenośników paletowych, taśmociągów, 
przenośników magazynowych oraz sprzętu i akcesoriów 
do przetwarzania danych, koła i zestawy kołowe do sprzę-
tu magazynowego, 9 oprogramowanie komputerowe 
w zakresie magazynowania, 12 wózki transportowe, wózki 
podnośnikowe, wózki ręczne, wózki widłowe, 16 materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, 20 systemy regałowe 
niemetalowe, elementy i wyposażenie systemów regało-
wych niemetalowych do magazynowania, pojemniki nieme-
talowe, palety niemetalowe, wanny wychwytowe niemeta-
lowe, stojaki do beczek niemetalowe, drabiny niemetalowe, 
meble metalowe, 22 niemetalowe zawiesia do transportu 
ładunków, pojemniki z tekstyliów do pakowania przemysło-
wego, powłoki materiałowe z tworzyw sztucznych, do pako-
wania ładunków w celu przechowywania, torby do pakowa-
nia z materiałów tekstylnych do magazynowania towarów 
w dużych ilościach, torby do pakowania tworzyw sztucz-
nych do skladowania towarów w dużych ilościach, 37 usługi 
serwisowe i przeglądy w zakresie wyposażenia magazynu, 
usługi serwisowe i przeglądy takich produktów jak: systemy 
regałowe, elementy i wyposażenie systemów regałowych, 
maszyny do pakowania, meble, pojemniki, palety, wanny 
wychwytowe, stojaki do beczek przenośniki, podnośniki, 
urządzenia przeładunkowe, wózki ręczne, wózki widłowe, 
drabiny, bramy z wyłączeniem bram przeciwpożarowych, 
budynki przenośne, automatyczne systemy składowania, 
wynajem wózków, budowanie magazynów samonośnych, 
41 szkolenia z zakresu eksploatacji i konserwacji systemów 
regałowych, 42 usługi w zakresie projektowania i doradztwo 
w zakresie magazynów, wyposażenia magazynów i syste-
mów magazynowych.

(210) 484724 (220) 2018 04 12
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) POMAGAMY NA 100

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.07.01, 27.07.25, 29.01.12
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, drukowane folde-
ry informacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, afi-
sze, plakaty, biuletyny, bony towarowe, bony upominkowe, 
bony wartościowe, broszury, czasopisma, druki, drukowane 
materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, 
drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka 
do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, 
książeczki kuponowe, materiały drukowane, naklejki, nalep-
ki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, publikacje 
reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje 
promocyjne, reprezentacje graficzne, skoroszyty, szyldy pa-
pierowe, tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz 
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kar-



42 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT30/2018

tonu, ulotki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 
reklamy drukowane, 35 usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, pośrednictwo handlowe, promocja sprze-
daży, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, organizowanie konsumenckich progra-
mów lojalnościowych i zarządzanie nimi, usługi w zakresie 
kart lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych 
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, 
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów 
i usług, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i promocyjnych, kampanie marketingowe, organizacja 
konkursów w celach reklamowych, 36 udzielanie informa-
cji związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatyw-
ne, organizacja zbiórek charytatywnych, zbiórki funduszy 
na cele charytatywne, organizowanie zbiórek pieniężnych 
i rzeczowych.

(210) 484753 (220) 2018 04 12
(731) LENS FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) LensFinance

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 pożyczki ratalne, pożyczki [finansowanie], 
pożyczanie pod zastaw.

(210) 484861 (220) 2018 04 16
(731) KULINARIA SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy
(540) Kulinaria

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 
26.04.03, 26.04.15

(510), (511) 1 chemiczne dodatki do żywności, takie jak: 
askorbinian sodu, karagen, fosforany sodu, agar, albumina 
[zwierzęca lub roślinna, surowy materiał], alginiany dla prze-
mysłu spożywczego, azotany, bezwodnik kwasu octowego, 
białko zwierzęce [surowiec], celuloza, chlorki, dekstryna, eks-
trakty z herbaty dla przemysłu spożywczego, emulgatory, 
enzymy dla przemysłu spożywczego, enzymy mlekowe dla 
przemysłu spożywczego, glicerydy, glukoza dla przemysłu 
spożywczego, gluten dla przemysłu spożywczego, humus, 
kazeina dla przemysłu spożywczego, krzemiany, kwasy tłusz-
czowe, octany, potas, preparaty do wędzenia mięsa, prze-
ciwutleniacze do użytku w produkcji, siarczany, sole wapnia, 
substancje chemiczne do konserwowania żywności, wę-
glany, 29 alginiany do celów kulinarnych, aloes spożywczy, 
bekon, białka jajek, białko do celów kulinarnych,  preparaty 
do produkcji bulionu, cebula konserwowana, chipsy owo-
cowe, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, konserwowany 
czosnek, daktyle, drób nieżywy, dziczyzna, dżem imbirowy, 
dżemy, ekstrakty alg do celów spożywczych, ekstrakty mię-
sne, enzymy mlekowe do celów spożywczych, falafel, fasol-
ka konserwowa, flaki, galaretki, galarety mięsne, galbi [danie 
z grillowanego mięsa], groszek konserwowy, grzyby konser-
wowane, guacamole [pasta z awokado], hot dogi w cieście 
kukurydzianym, hummus [pasta z ciecierzycy], jagody kon-
serwowane, jaja, jaja w proszku, jogurt, kapusta kwaszona, 
karczochy konserwowe, kaszanka, kiełbaski do hotdogów, 
kiełbaski w cieście, koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle 
mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, koncentra-
ty rosołowe, konserwowane ryby, konserwowane warzywa, 
konserwy rybne, korniszony, kotlety sojowe, kotlety z tofu, 

krążki z cebuli, krem na bazie masła, krokiety, kukurydza 
cukrowa, przetworzona, lecytyny do celów kulinarnych, lio-
filizowane mięso, łój spożywczy, margaryna, marmolada, 
masło, masło kokosowe [olej kokosowy], mięso i wędliny, 
mięso konserwowane, mięso solone, mięso mielone, mlecz-
ne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko kokosowe, 
mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko migdałowe, 
mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko sfermento-
wane, mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko w prosz-
ku, nasiona przetworzone, olej i tłuszcz kokosowy [do celów 
spożywczych], olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy 
jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, 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, 
osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, owoce gotowane, 
owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce w pusz-
kach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, 
pasta z owoców tłoczonych, pasty do kromek zawierające 
tłuszcz, pasztet z wątróbki, pektyna do celów kulinarnych, 
pierożki na bazie ziemniaków, pikle, placki ziemniaczane, 
płatki ziemniaczane, podpuszczka, przecier jabłkowy, prze-
cier pomidorowy, przeciery warzywne, przekąski na bazie 
owoców, przetwory do zup jarzynowych, rodzynki, sałatki 
owocowe, sałatki warzywne, serwatka, skórki owocowe, 
smalec, soczewica konserwowana, soja konserwowana spo-
żywcza, sok z cytryny do celów kulinarnych, spożywczy olej 
kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, substytuty mleka, 
surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, szynka, śmietana 
[produkty mleczarskie], śmietana na bazie warzyw, tahini 
[pasta z ziarna sezamowego], tłuszcze jadalne, tofu, warzy-
wa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, 
warzywa w puszkach, wątroba, wieprzowina, wiórki koko-
sowe, wodorosty konserwowe, wywar, bulion, zupy, skład-
niki do sporządzania zupy, żelatyna, żółtka jajek, 30 aromaty 
i esencje spożywcze, przyprawy, skrobie roślinne do celów 
spożywczych, ekstrakty ziołowe jako przyprawy, mąki.

(210) 484904 (220) 2018 04 26
(731) LUTER RYSZARD, Komorniki
(540) MadRic

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży produktów kosmetycznych, 
usługi sprzedaży produktów fryzjerskich, usługi sprzedaży 
produktów medycznych.

(210) 484922 (220) 2018 04 17
(731) CHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) CBRPL
(510), (511) 6 koła i zestawy kołowe metalowe, rolki meta-
lowe inne niż do maszyn, zestawy kołowe do rusztowań 
metalowych, koła do pojemników metalowych, kółka sa-
monastawne, zestawy kołowe skrętne z hamulcem meta-
lowe, wyroby metalowe produkowane w procesie obrób-
ki mechanicznej: koła i zestawy kołowe metalowe, wyroby 
metalowe w tym: blachowkręty, cybanty, czopy, drobne 
wyroby żelazne i metalowe, drobnica metalowa - sprę-
żyny, elementy złączne, gwoździe, gwoździe, gwoździe 
z szeroką główką, metalowe haki i jarzma, klamry (zaciski) 



Nr  ZT30/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 43

metalowe, kołki metalowe, kołki do ścian metalowe, kołki 
rozporowe, kołnierze metalowe, kształtki metalowe, me-
talowe elementy stolarki budowlanej, metalowe nakładki, 
nakrętki, nity, pierścienie dystansowe, podkładki, szpilki, 
śruby, śruby oczkowe, uszczelki, wkręty, zaciski, zatrzaski, 
zawieszki złącz i złączki, 7 części do maszyn, w szcze-
gólności: łożyska toczne, akcesoria łożyskowe, akcesoria 
do łożysk tocznych, oprawy do łożysk tocznych, obudowy, 
łożyska ślizgowe, główki cięgieł, tuleje łożyskowe, znorma-
lizowane części maszyn, sprzęgła i głowice przegubowe, 
sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, części maszyn 
produkowane na specjalne zamówienie, części zamienne 
do maszyn, narzędzia do części maszyn, łańcuchy napę-
dowe inne niż do pojazdów lądowych, koła pasowe, pasy 
do kół pasowych, pasy do przenośników, pasy do silników, 
pasy napędowe, pasy klinowe, pasy zębate, pasy taśmowe 
płaskie, pasy wariatorowe, pasy dwustronne, pasy zespo-
lone, złącza uszczelniające, zestawy naprawcze do piast 
kół, zestawy łożysk rowerowych, łożyska samochodowe, 
łożyska toczne do maszyn i urządzeń rolniczych, łożyska 
przemysłowe, 12 piasty do kół pojazdów, sprzęgła do po-
jazdów lądowych, łańcuchy napędowe do pojazdów lądo-
wych, 17 pierścienie uszczelniające, uszczelnienia czołowe 
obrotowych elementów maszyn, podkładki elastyczne, 
uszczelki, uszczelnienia techniczne do maszyn, obrabiarek 
oraz silników pojazdów mechanicznych, materiały uszczel-
niające, podkładki z gumy lub fibry, pierścienie gumowe, 
gumowe artykuły formowe, sznury i uszczelnienia z gumy 
pełnej i porowatej, profile z gumy pełnej, profile z gumy 
porowatej, 20 koła do wózków podnośnikowych, trans-
portowych i do wózków sklepowych, kółka samonastaw-
ne niemetalowe, zestawy kołowe skrętne z hamulcem 
niemetalowe elementy z tworzyw sztucznych: kołki, pod-
kładki, kapturki, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprze-
daży części maszyn, w szczególności: łożysk tocznych, ak-
cesoriów łożyskowych, opraw do łożysk tocznych, łożysk 
ślizgowych, pasów klinowych, znormalizowanych części 
maszyn, sprzęgieł, części maszyn, sprzęgieł, części maszyn 
produkowanych na specjalne zamówienie, główek cięgieł, 
złączek uszczelniających, części zamiennych do maszyn 
oraz części samochodowych, usługi w zakresie prowa-
dzenia sklepów i hurtowni oferujących towary: wyroby 
metalowe w tym: blachowkręty, cybanty, czopy, drobne 
wyroby żelazne i metalowe, drobnica metalowa - sprę-
żyny, elementy złączne, gwoździe, gwoździe, gwoździe 
z szeroką główką, metalowe haki i jarzma, klamry (zaciski) 
metalowe, kołki metalowe, kołki do ścian metalowe, kołki 
rozporowe, kołnierze metalowe, kształtki metalowe, me-
talowe elementy stolarki budowlanej, metalowe nakładki, 
nakrętki, nity, pierścienie dystansowe, podkładki, szpilki, 
śruby, śruby oczkowe, uszczelki, wkręty, zaciski, zatrzaski, 
zawieszki złącz i złączki, części do maszyn, w szczególno-
ści: łożyska ślizgowe, główki cięgieł, łańcuchy napędowe 
inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia do części ma-
szyn, oprawy do łożysk tocznych, pasy do kół pasowych, 
pasy do przenośników, pasy do silników, pasy napędowe, 
pasy klinowe, sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, 
tuleje łożyskowe, złącza uszczelniające, znormalizowane 
części maszyn zawarte w klasie 7, części maszyn produko-
wane na specjalne zamówienie zawarte w klasie 7, części 
zamienne maszyn zawarte w klasie 7, piasty kół pojazdów, 
piasty do kół pojazdów, uszczelnienia techniczne do ma-
szyn, obrabiarek oraz silników pojazdów mechanicznych 
zawarte w klasie 17, materiały uszczelniające, podkładki 
z gumy lub fibry, elementy z tworzyw sztucznych: kołki, 
podkładki, kapturki.

(210) 484924 (220) 2018 04 17
(731) IGLOOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Fruct

(531) 08.01.18, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 owoce mrożone, owoce mrożone bez do-
datków, owoce mrożone formowane do natychmiastowego 
spożycia, owoce przetworzone, warzywa mrożone, warzy-
wa mrożone bez dodatków, warzywa mrożone formowane 
do natychmiastowego spożycia, warzywa przetworzone, 
desery mleczne z owocami mrożonymi, desery mleczne 
z warzywami mrożonymi, produkty żywnościowe z warzyw 
lub owoców przygotowane do natychmiastowego spożycia, 
produkty żywnościowe z warzyw lub owoców przygotowa-
ne do czasowego przechowywania, 30 desery bezmleczne 
z owoców mrożonych, desery z owoców mrożonych z do-
datkami mlecznymi, desery bezmleczne z warzyw mrożo-
nych, desery z warzyw mrożonych z dodatkami mlecznymi, 
sorbety, lody, lody mleczne, lody owocowe, 35 sprzedaż 
detaliczna, hurtowa i za pośrednictwem Internetu owoców 
i warzyw mrożonych, owoców i warzyw przetworzonych, 
deserów owocowych i warzywnych bezmlecznych i mlecz-
nych, sorbetów, lodów, napojów bezalkoholowych.

(210) 485014 (220) 2018 04 18
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TVP 4K
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, me-
chanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, 
sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, 
obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, 
taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w for-
macie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kompu-
terach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, 
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cy-
frowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do trans-
misji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy 
i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne 
i komputerowe, programy komputerowe, programy do prowa-
dzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiorni-
kiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interak-
tywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, urządzenia 
do transmisji satelitarnej, urządzenia do odbioru telewizji sateli-
tarnej, urządzenia do nadawania programów drogą satelitarną, 
16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, 
broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, 
tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wy-
drukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki 
fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do opra-
wiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie 
oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, 
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samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fo-
tografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy foto-
graficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, 
fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki 
i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], 
papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną 
czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia gło-
wy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, gry 
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych 
klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja 
reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadze-
nie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu 
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie 
reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam ra-
diowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, 
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamo-
wych, usługi marketingu i public relations, merchandising, rekla-
mowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multime-
dialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, 
wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, 
kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni 
wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby 
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warun-
kach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, 
także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym 
sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową 
i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, ob-
razu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewi-
zyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, wido-
wisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji 
poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line 
z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audioteksto-
we, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym 
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, 
realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp 
do treści, stron internetowych i portali, usługi telekomunikacji 
satelitarnej, usługi łączności satelitarnej, dzierżawa pojemności sa-
telitarnej, usługi przekazu satelitarnego, zapewnianie pojemności 
satelitarnej [usługi telekomunikacyjne], wypożyczanie zestawów 
do nadawania satelitarnego, usługi komunikacji satelitarnej dla 
użytkowników biznesowych, usługi emisji satelitarnej w zakresie 
rozrywki, usługi emisji satelitarnej w zakresie działalności gospo-
darczej, usługi emisji satelitarnej w zakresie wydarzeń sportowych, 
transmisja satelitarna, transmisja programów drogą satelitarną, 
rozpowszechnianie programów telewizyjnych transmitowanych 
za pośrednictwem satelitów, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i pu-
blikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, 
usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, 
organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze 
edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych 
programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci kompu-
terowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów 
nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, seriale nada-
wane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, widowiska nada-
wane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, 42 usługi w zakre-
sie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania 
i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, 
projektowanie graficzne.

(210) 485127 (220) 2018 04 20
(731) GRZEGORZ ZIELIŃSKI, JEŻ KRZYSZTOF SOFTSTORY 

SPÓŁKA CYWILNA, Tarnów
(540) Opiekun Ucznia
(510), (511) 9 program komputerowy, 42 oprogramowanie 
jako usługa [SaaS].

(210) 485157 (220) 2018 05 09
(731) DYLEWSKI PAWEŁ, Gdańsk
(540) PickRock
(510), (511) 9 pliki muzyczne do pobierania, płyty gramofo-
nowe, płyty kompaktowe [audio-wideo], programy kompu-
terowe nagrane, 25 odzież gimnastyczna, stroje na maskara-
dę, 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, prowadzenie 
zajęć fitness, usługi klubowe [rozrywka i nauczanie], usługi 
związane z dyskotekami, kształcenie praktyczne [pokazy], 
kultura fizyczna, taniec.

(210) 485158 (220) 2018 04 23
(731) BETA SECURITY SYSTEM LTD, Londyn, Wielka Brytania
(540) SECURITY SYSTEM

(531) 26.04.03, 26.04.07, 24.17.09, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 9 alarmowe systemy bezpieczeństwa (inne niż 
do pojazdów], holograficzne urządzenia zabezpieczające, 
urządzenia zabezpieczające i ochronne, urządzenia za-
bezpieczające do przetwarzania sygnałów dźwiękowych, 
elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy zabez-
pieczające, elektryczne urządzenia alarmowe zabezpiecza-
jące przed kradzieżą [inne niż do pojazdów], elektroniczne 
alarmy antywłamaniowe, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, 
sieci telekomunikacyjne, okablowanie sieciowe, serwery 
sieciowe, zasilacze sieciowe, adaptery sieciowe, routery sie-
ciowe, płyty sieciowe, filtry sieciowe, sieci komputerowe, 
sieci do transmisji danych, oprogramowanie komputerowe 
do zarządzania sieciami lokalnymi, oprogramowanie steru-
jące serwerem umożliwiającym dostęp do sieci, oprogra-
mowanie komunikacyjne do łączenia użytkowników sieci 
komputerowych, urządzenia telekomunikacyjne do użytku 
wraz z sieciami komórkowymi, 22 sieci z włókna szklanego, 
sieci z włókien chemicznych, 45 konwojowanie osób, warto-
ści i mienia, ochrona fizyczna, kontrola bezpieczeństwa osób 
i mienia, ochrona imprez masowych, monitoring obiektów 
i obszarów, usługi ochrony osobistej, usługi ochroniarskie, 
usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa, usługi kontroli 
bagaży dla celów bezpieczeństwa, dozór nocny, eskorta.

(210) 485192 (220) 2018 04 25
(731) KUBIAK MARLENA MAGDALENA, Łódź
(540) Biodermatic
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa produktów 
kosmetycznych, wyrobów medycznych, środków farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zapotrzebowa-
nia medycznego, agencje reklamowe, aukcje i przetargi pu-
bliczne, doradztwo biznesowe, handel i wyceny handlowe, 
agencje importowo-eksportowe, marketing, pokazy towa-
rów, public relations.
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(210) 485266 (220) 2016 10 06
(731) Rockwell Automation, Inc., Milwaukee, US
(540) RELEVANCE
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do zarzą-
dzania aplikacjami i dostarczania informacji w zakresie 
automatyzacji produkcji i systemów kontroli oraz kontroli 
jakości produkcji i systemów raportowania, oprogramowa-
nie do pobrania do zarządzania aplikacjami przez użytkow-
ników i dostarczania informacji do użytkowników urządzeń 
mobilnych w środowiskach produkcyjnych, mianowicie 
do użytku w automatyzacji produkcji i systemów kontroli 
oraz kontroli jakości produkcji i systemów raportowania, 
komputerowe oprogramowanie użytkowe do komputero-
wych urządzeń przenośnych, mianowicie oprogramowanie 
do zarządzania aplikacjami oraz dostawy w przemysłowych 
środowiskach produkcyjnych, komputerowe oprogramo-
wanie użytkowe do mobilnych urządzeń komputerowych, 
mianowicie oprogramowanie do zarządzania aplikacjami 
oraz dostarczania informacji w oparciu o lokalizacje użyt-
kowników urządzeń przenośnych i/lub ich uwierzytelnia-
nie w sieci lub o czas, w jakim użytkownicy pytali o aplika-
cje i informacje, komputerowe oprogramowanie użytkowe 
do mobilnych urządzeń komputerowych, mianowicie opro-
gramowanie do dostarczania aplikacji i informacji w opar-
ciu o identyfikację użytkownika, lokalizację użytkownika  
i/lub kwestie czasowe w zakresie produkcji, przemysłu lub 
opieki zdrowotnej, komputerowe oprogramowanie użyt-
kowe na przenośne urządzenia komputerowe, mianowicie 
oprogramowanie do dostarczania aplikacji mobilnych i in-
formacji z wielu źródeł, do kontrolowania, diagnozowania 
lub naprawy sprzętu produkcyjnego i sprzętu do kontroli 
procesów, mianowicie HMI, MES, systemy do zlecenia prac 
konserwacyjnych i inne systemy przemysłowe, 42 oprogra-
mowanie jako usługa (SaaS) obejmujące oprogramowanie 
do zarządzania aplikacjami i dostarczania informacji w za-
kresie automatyzacji produkcji i systemów kontroli oraz 
kontroli jakości produkcji i systemów raportowania, opro-
gramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące oprogramo-
wanie do zarządzania aplikacjami przez użytkowników 
i dostarczania informacji do użytkowników urządzeń 
mobilnych w środowiskach produkcyjnych, mianowicie 
do użytku w automatyzacji produkcji i systemów kontroli 
oraz kontroli jakości produkcji i systemów raportowania, 
oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące opro-
gramowanie do przenośnych urządzeń komputerowych, 
mianowicie oprogramowanie do zarządzania aplikacjami 
i dostarczania w przemysłowych środowiskach produkcji, 
oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące oprogra-
mowanie do przenośnych urządzeń komputerowych, mia-
nowicie oprogramowanie do zarządzania aplikacjami oraz 
dostarczania informacji w oparciu o lokalizacje użytkow-
ników urządzeń przenośnych i/lub ich uwierzytelnianie 
w sieci lub o czas, w jakim użytkownicy pytali o aplikacje 
i informacje, oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmują-
ce oprogramowanie na przenośne urządzenia komputero-
we, mianowicie oprogramowanie do dostarczania aplikacji 
i informacji w oparciu o identyfikację użytkownika, lokaliza-
cję użytkownika i/lub kwestie czasowe w zakresie produk-
cji, przemysłu lub opieki zdrowotnej, oprogramowanie jako 
usługa (SaaS) obejmujące oprogramowanie na przenośne 
urządzenia komputerowe, mianowicie oprogramowanie 
do dostarczania aplikacji mobilnych i informacji z wielu źró-
deł, do kontrolowania, diagnozowania lub naprawy sprzętu 
produkcyjnego i sprzętu do kontroli procesów, mianowicie 
HMI, MES, systemy do zlecenia prac konserwacyjnych i inne 
systemy przemysłowe.

(210) 485333 (220) 2018 04 25
(731) WYKA MICHAŁ, Wysoka
(540) PALAZZO collezione

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie, balerinki [obuwie], obuwie damskie, 
wkładki do obuwia, obuwie sportowe, obuwie codzienne, 
obuwie dla kobiet, obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn, 
obuwie codziennego użytku, obuwie inne niż sportowe, 
obuwie męskie i damskie, buty skórzane, buty damskie, buty 
zimowe, buty wsuwane, buty sznurowane, buty robocze, 
buty sportowe, buty za kostkę, buty dla kobiet, buty na plat-
formie, sandały i buty plażowe, buty na płaskim obcasie.

(210) 485380 (220) 2018 04 26
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) CENTIS
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, su-
plementy diety, dietetyczne środki spożywcze przystoso-
wane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego, odżywki do celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt, dodatki witaminowe 
i mineralne, musujące tabletki witaminowe, napoje witami-
nizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty przeciw-
wirusowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów 
diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, 
drażetki [lekarstwa], guma do żucia do celów medycznych, 
żelki witaminowe, plastry do celów medycznych, 10 wyroby 
medyczne mianowicie: kroplomierze do celów medycznych, 
kroplomierze do celów leczniczych, buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, buteleczki z kroplomierzem 
do celów medycznych, aplikatory do leków, urządzenia 
do podawania leków, spraye [aerozole] do celów medycz-
nych, spraye do celów medycznych (ręczne -), urządzenia 
medyczne do ułatwiania inhalacji preparatów farmaceutycz-
nych, urządzenia medyczne do wprowadzania preparatów 
farmaceutycznych do ciała człowieka, aspiratory do nosa, 
elektryczne aspirator/ do odciągania plwocin, ręczne aspi-
ratory do odciągania plwocin, aplikatory pigułek, aplikatory 
do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów 
antybakteryjnych, aplikatory do preparatów farmaceutycz-
nych, pojemniki do aplikowania leków, artykuły do karmie-
nia i smoczki, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne 
[usztywniające], buteleczki do karmienia niemowląt, butelki 
dla dzieci, butelki do przechowywania mleka matki, gryzaki 
na ząbkowanie, inhalatory, kubeczki do podawania leków, 
laktatory, łyżki do podawania leków, odciągacze mleka 
z piersi, smoczki, zamknięcia do butelek do karmienia.

(210) 485414 (220) 2018 04 26
(731) OMNIA HOLDINGS LIMITED, Bryanston, ZA
(540) VIPER DET
(510), (511) 13 materiały wybuchowe wszelkiego rodzaju, 
w tym, ale nie ograniczając się do, detonatory wybuchowe 
i zapalniki, zapalniki do materiałów wybuchowych, spłonki 
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zapłonowe zawarte w tej klasie, lonty detonujące do mate-
riałów wybuchowych, przewody wybuchowe, bezpieczniki 
wybuchowe, podkłady wybuchowe i sznury wybuchowe 
wszelkiego rodzaju, detonacyjne wtyczki, prądnice prądu 
stałego, urządzenia i ładunki wybuchowe, broń palna, amu-
nicja i pociski, naboje jako ładunki wybuchowe, artykuły pi-
rotechniczne, sztuczne ognie, petardy.

(210) 485437 (220) 2018 04 27
(731) WYKA MICHAŁ, Wysoka
(540) PALAZZO collezione
(510), (511) 25 obuwie, balerinki [obuwie], obuwie damskie, 
wkładki [obuwie], obuwie sportowe, obuwie codzienne, 
obuwie dla kobiet, obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn, 
obuwie codziennego użytku, obuwie inne niż sportowe, 
obuwie męskie i damskie, buty skórzane, buty damskie, buty 
zimowe, buty wsuwane, buty sznurowane, buty robocze, 
buty sportowe, buty za kostkę, buty dla kobiet, buty na plat-
formie, sandały i buty plażowe, buty na płaskim obcasie.

(210) 485445 (220) 2018 04 27
(731) AEP ANADOLU ETAP PENKON GIDA VE TARIM 

ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, 
Stambuł, TR

(540) ANADOLU ETAP

(531) 26.01.06, 05.03.15, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 31 algarobilla jako pasza dla zwierząt, algi, nie-
przetworzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, aloes 
jako roślina, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, bagassa 
z trzciny cukrowej w stanie surowym, buraki, cebula świeża 
jako warzywo, cebulki kwiatowe, surowy chleb świętojań-
ski, chmiel, choinki, cukinie świeże, cykoria świeża, cytryny 
świeże, czosnek świeży, darń naturalna, drewno nieobro-
bione, drożdże jako pasza dla zwierząt, preparaty zwiększa-
jące niesienie się drobiu, drób żywy, drzewa jako rośliny, fa-
sola świeża, groch świeży, grzybnia do rozmnażania, grzyby 
świeże, homary żywe, ikra rybia, jadalne owady żywe, nie-
przetworzone, jadalne siemię lniane, jagody jałowca, świe-
że owoce jagód, zapłodnione jaja do wylęgania, jajeczka 
jedwabników, jedwabniki, jęczmień, kabaczki świeże, kar-
czochy świeże, karmy i pasze dla zwierząt, karpie koi żywe, 
kasze dla drobiu, kasztany jadalne świeże, kiełki pszenicy 
jako pasza dla zwierząt, kompozycje świeżych owoców, 
kopra, kora surowa, korek jako surowiec, korzenie cykorii, 
korzenie do spożycia przez zwierzęta, krzewy, krzewy róż, 
kukurydza, kwiaty, kwiaty suszone do dekoracji, langusty 
żywe, łosoś żywy, łupiny orzechów kokosowych, makuchy, 
makuchy rzepaku dla bydła, makuchy z kukurydzy dla by-
dła, małże żywe, mączka dla zwierząt, mączka lniana jako 
pasza, mączka lniana jako pasza dla zwierząt, mączka rybna 
na pasze dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych 
dla zwierząt, mąka z ryżu jako pasza, menażeria jako dzikie, 
egzotyczne, żywe zwierzęta do celów wystawowych lub 

naukowych, mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, 
migdały jako owoce, napoje dla zwierząt domowych, nasie-
nie żyta, nasiona, nieprzetworzona gryka, nieprzetworzona 
komosa ryżowa, nieprzetworzone kolby kukurydzy łuskane 
lub niełuskane, odpady z gorzelni jako pasza dla zwierząt, 
ogórki świeże, oliwki świeże, orzechy, orzechy kokosowe, 
orzechy koli, orzechy laskowe, makuchy z orzeszków arachi-
dowych dla zwierząt, orzeszki arachidowe świeże, osad go-
rzelniany jako pozostałości w czasie produkcji wina, ostry-
gi żywe, ości mątwy dla ptactwa, otręby jako pokarm dla 
zwierząt, otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe świeże, 
owoce świeże, palmy, liście palmowe, papier pokryty pia-
skiem jako ściółka dla zwierząt domowych, papryki jako 
rośliny, pasza dla zwierząt tucznych, piasek aromatyczny 
jako ściółka dla zwierząt domowych, pnie drzew, pokarm 
dla ptaków, pokarm dla zwierząt domowych, pokrzywy, 
pomarańcze, pory świeże, produkty do tuczenia zwierząt, 
produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pa-
sza dla zwierząt, żywe przynęty dla wędkarstwa, pszenica, 
pyłek jako materiał surowy, rabarbar świeży, raki żywe, ro-
śliny, rośliny suszone do dekoracji, ryby żywe, ryż nieprze-
tworzony, sadzonki, sałata świeża, sardele żywe, sardynki 
żywe, sezam jadalny, nieprzetworzony, siano, siemię lniane 
jako pasza dla zwierząt, skorupiaki żywe, słoma jako pasza, 
słoma na ściółkę, słomiana mierzwa do przykrycia humu-
su, słód dla piwowarstwa i gorzelni, soczewica świeża jako 
warzywo, sól dla bydła, spożywcze pasze wzmacniające dla 
zwierząt, strzykwy żywe, suchary dla psów, surowe drewno, 
szpinak świeży, szyszki chmielowe, szyszki sosnowe, ściółka 
dla zwierząt, śledzie żywe, świeże ziemniaki, trufle świeże, 
trzcina cukrowa, tuńczyk żywy, wapno do pasz, warzywa 
świeże, wieńce z kwiatów naturalnych, winogrona świeże, 
winorośle, wióry drewniane do wyrobu miazgi drzewnej, 
wodorosty, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub 
zwierzęta, wysłodziny, wytłoki z owoców, zarodki jako bo-
tanika, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna jako zbo-
że, ziarno do żywienia zwierząt, ziarno kakaowe w stanie 
surowym, zioła ogrodowe świeże, zwierzęta hodowlane 
do reprodukcji, zwierzęta żywe, 32 aperitify bezalkoholo-
we, barley wine jako piwo, bezalkoholowe wyciągi z owo-
ców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu 
do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie 
piwa, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholo-
we, kwas chlebowy jako napój bezalkoholowy, lemoniada, 
preparaty do sporządzania likierów, moszcz, napoje bezal-
koholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje 
bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe 
o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, 
napoje energetyzujące, proszek do wytwarzania napojów 
gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców 
lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mle-
ka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje 
odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatko-
we, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbi-
rowy, orszada, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, 
owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów 
gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy jako 
napój, preparaty do produkcji napojów, napoje bezalko-
holowe z sarsaparilla, soki, soki warzywne jako napoje, sor-
bety jako napoje, syrop do lemoniady, syropy do napojów, 
moszcz winogronowy niesfermentowany, woda jako napój, 
woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, 
woda litowa, woda mineralna jako napój, woda selcerska, 
woda sodowa, woda stołowa.
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(210) 485486 (220) 2018 04 30
(731) ASHFAQ NADEEM, Pabianice
(540) DESI POLSKA

(531) 05.03.11, 26.02.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki, balsamy 
do skóry, maseczki do twarzy, podkłady barwiące, pudry 
do makijażu, pudry po kąpieli, mydła toaletowe, mydła 
dezodoryzujące, perfumy, wody toaletowe, wody koloń-
skie, środki do kąpieli i pod prysznic, środki do pielęgnacji 
włosów w tym: środki do barwienia i rozjaśniania włosów, 
środki do trwałej ondulacji, środki do prostowania włosów, 
środki do mycia włosów - szampony, odżywki i balsamy 
do włosów, środki do utrwalania fryzury: lakiery do wło-
sów, pianki, żele, woski, brylantyny, środki do makijażu 
i demakijażu, środki przeznaczone do pielęgnacji i malo-
wania ust, pasty i środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, 
środki do pielęgnacji i malowania paznokci, środki do roz-
jaśniania skóry, środki przeciw zmarszczkom, 29 mięso, 
przetwory mięsne, wędliny, tłuszcze jadalne i oleje, ryby 
i żywność produkowana z ryb, sałatki warzywne i owoco-
we, surówki, warzywa gotowane, konserwowane, suszone, 
mrożone, owoce gotowane, mrożone, konserwowane, ga-
laretki, dżemy, desery jogurtowe, desery owocowe, kon-
fitury, kompoty, chipsy i chrupki, grzyby konserwowane, 
zupy, przetworzone owoce morza, produkty ziemniacza-
ne, mączno-ziemniaczane, ziemniaki, suszona soja, soja 
konserwowana spożywcza, soja konserwowa do użytku 
spożywczego, mleko sojowe, masło, masło klarowane, 
margaryna, chipsy sojowe, burgery sojowe, 30 wyroby 
cukiernicze, słodycze, wyroby piekarnicze, mąka, produk-
ty mączne i zbożowe, herbata, napoje na bazie herbaty, 
cukier, sól, przyprawy, ryż, tapioka, makarony, płatki zbo-
żowe, kasze spożywcze, chipsy (produkty zbożowe), sosy 
(przyprawy), sosy do sałatek i mięsa, desery z muesli, ciast-
ka, wafle, muesli, musztarda, majonezy, bułka tarta, ciasta, 
gotowe potrawy z ryżu i/lub makaronu, przekąski wyko-
nane z mąki sojowej, grzanki, 31 świeże warzywa, świeże 
owoce, świeże grzyby, orzechy laskowe, orzechy arachido-
we, orzechy nerkowca, migdały, zioła ogrodowe świeże, 
32 napoje bezalkoholowe: gazowane, niegazowane, mu-
sujące, napoje owocowe, wyciągi z owoców lub warzyw, 
wody niegazowane i gazowane, mineralne, stołowe, so-
dowe, soki, napoje i nektary: owocowe, warzywne, owo-
cowo - warzywne, soki zagęszczone, przecierowe, syropy 
zagęszczane, syropy do napojów, preparaty do produkcji 
napojów, syropy i preparaty do przygotowywania napo-
jów, koncentraty napojów, esencje do napojów, bezalko-
holowe ekstrakty z owoców do sporządzania napojów.

(210) 485505 (220) 2018 04 30
(731) TARGI W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) FASTENER POLAND Targi w Krakowie

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa międzynarodowych 
i krajowych imprez targowych i wystawienniczych w celach 
handlowych i reklamowych, usługi reklamowe świadczone 
za pomocą radia, telewizji, prasy, Internetu, doradztwo w za-
kresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marke-
tingowe, usługi promocyjne, organizowanie i planowanie 
kampanii marketingowych i reklamowych, usługi związane 
z wprowadzaniem produktów na rynek, udostępnianie miej-
sca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, 
świadczenie usług w zakresie rozpowszechniania materiałów 
reklamowych i informacyjnych, sprzedaż książek, katalogów, 
kalendarzy, czasopism, usługi związane z przedstawiciel-
stwem podmiotów zagranicznych, usługi menedżerskie, 
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, publikowa-
nie tekstów reklamowych, kojarzenie kontrahentów, pomoc 
w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlo-
wych, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni wy-
stawienniczych, dekoracja stoisk wystawienniczych, wypo-
życzanie urządzeń i wyposażenia biurowego, badanie rynku 
i opinii publicznej, pozyskiwanie i gromadzenie informacji 
w formie komputerowych baz danych, zarządzanie kompu-
terowymi bazami danych, usługi w zakresie wyceny działal-
ności: wystawienniczej, handlowej, marketingowej, promo-
cyjnej, reklamowej, usługi lobbingu handlowego.

(210) 485510 (220) 2018 04 30
(731) FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA, Chojnów
(540) 

(531) 29.01.12, 26.04.03, 26.04.04, 26.03.23
(510), (511) 35 usługi aukcyjne dotyczące rolnictwa, po-
średniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu 
towarów, prezentacje towarów i usług, pozyskiwanie umów 
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na zakup i sprzedaż towarów i usług, prezentacja firm oraz 
ich towarów i usług w Internecie, usługi w zakresie informa-
cji handlowej, usługi w zakresie pokazów towarów, usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży dotyczących rolnictwa.

(210) 485520 (220) 2018 04 30
(731) SOJA-KRZYSZTOŃ AGATA, Stalowa Wola
(540) HM PROJECT

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 37  budowa fabryk, budowa falochronów, bu-
dowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawa maga-
zynów, budowa stoisk i sklepów targowych, budownictwo, 
budownictwo podwodne, budownictwo portowe, czysz-
czenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków 
od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie 
kominów, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, eli-
minacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja 
o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 
instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, 
instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa 
telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń do nawad-
niania, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 
instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, insta-
lowanie i naprawa wind, instalowanie oraz naprawa urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja i napra-
wa sprzętu komputerowego, instalowanie, konserwacja 
oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, izolowanie 
budynków, konserwacja basenów, konserwacja i naprawa 
palników, konserwacja i naprawa samolotów, konserwacja 
i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, 
konsultacje budowlane, lakierowanie, malowanie, montaż 
drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych prze-
ciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, 
montaż rusztowań, montaż wyposażenia kuchennego, 
mycie, mycie pojazdów, nadzór budowlany, naprawa apa-
ratów fotograficznych, naprawa i konserwacja projekto-
rów filmowych, naprawa i konserwacja skarbców, naprawa 
i konserwacja zegarów i zegarków, naprawa linii wysokie-
go napięcia, naprawa pomp, naprawa zamków, naprawy 
podwodne, nitowanie, regeneracja maszyn zużytych lub 
częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych 
lub częściowo zniszczonych, renowacja powłok cynowych, 
rozbiórka budynków, smarowanie pojazdów, sterylizacja 
narzędzi medycznych, szlifowanie papierem ściernym, szli-
fowanie przy użyciu pumeksu, układanie kabli, usługi do-
radztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, usługi napraw 
awarii pojazdów, usługi stoczniowe, wynajem sprzętu bu-
dowlanego, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabez-
pieczanie przed korozją.

(210) 485548 (220) 2018 04 30
(731) KACZOR MACIEJ KMB STEEL PRODUCT, Kraków
(540) KMB STEEL PRODUCT

(531) 15.01.13, 07.01.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 metalowe kanały odwadniające, metalowe 
kanały odprowadzające, metalowe kanały odpływowe, 
metalowe kanały drenażowe, metalowe kratki odpływowe, 
metalowe materiały budowlane, metalowe pokrywy wła-
zów, rynny metalowe do zbierania wody ściekowej, rynny 
ściekowe metalowe, wyprodukowane elementy metalowe 
do fundamentów budynków, kratownice [kładki] metalowe, 
metalowe pokrywy na kanały, metalowe studzienki rewizyj-
ne, pokrywy do włazów metalowe, prefabrykaty budowlane 
z metalu, włazy metalowe, 11 instalacje sanitarne, instalacje 
łazienkowe do celów sanitarnych, instalacje do celów sani-
tarnych, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, osprzęt 
sanitarny do przewodów wodociągowych, wyroby sanitarne 
ze stali nierdzewnej, zlewozmywaki ze stali nierdzewnej.

(210) 485594 (220) 2018 05 02
(731) VIVADENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) VIVA WHITE

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 pasty do zębów, płukanki do zębów.

(210) 485595 (220) 2018 05 02
(731) VIVADENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) VIVA SONIC

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 21 soniczna szczoteczka do zębów.

(210) 485596 (220) 2018 05 02
(731) VIVADENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) VIVA MAGIC

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 21 szczotki do zębów, nici do zębów, wyciorki 
do zębów i inne akcesoria do pielęgnacji jamy ustnej.

(210) 485698 (220) 2018 05 07
(731) DENTICA 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz
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(540) Dentica CENTER

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 26.13.25
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa różnych to-
warów z zakresu materiałów i przyrządów stomatologicz-
nych, środków higieny i pielęgnacji jamy ustnej, preparatów 
leczniczych i profilaktycznych do stosowania w chorobach 
zębów i przyzębia oraz szczoteczek do zębów i innych ak-
cesoriów do higieny jamy ustnej, reklama wyżej wymienio-
nych towarów, rozpowszechnianie materiałów i gadżetów 
reklamowych z dziedziny stomatologii i higieny jamy ustnej, 
44 usługi stomatologiczne, w tym: ortodoncja, protetyka, 
implantologia, chirurgia stomatologiczna i szczękowa, rent-
genodiagnostyka, periodontologia, pedodoncja, endodon-
cja, stomatologia zachowawcza, porady i konsultacje w za-
kresie stomatologii, profilaktyka stomatologiczna, kosmetyka 
dentystyczna, usługi diagnostyczne w zakresie stomatologii 
oraz wykonywania zdjęć rentgenowskich zębów, opieka 
zdrowotna kliniki medyczne, placówki opieki medycznej.

(210) 485770 (220) 2018 05 09
(731) ENIRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) budownictwo.pl

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 książki telefoniczne i adresowe, taśmy i karty 
do zapisu programów komputerowych, broszury, czasopi-
sma, materiały drukowane, fotografie, gazety, kalendarze, ka-
talogi, prospekty, publikacje, książki, 35 agencje reklamowe, 
usługi gromadzenia informacji i prowadzenia spisu firm oraz 
danych o firmach, reklama towarów i usług, usługi publikowa-
nia tekstów reklamowych, prowadzenie akcji promocyjnych 
towarów przez telefon, usługi marketingowe za pośrednic-
twem telefonu i technik komputerowych, pozyskiwanie, ak-
tualizowanie i gromadzenie danych w komputerowych ba-
zach danych, badania rynkowe, badania biznesowe, reklama 
pocztowa bezpośrednia, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, indeksowanie stron inter-
netowych w celach handlowych i reklamowych, informacja 
o działalności gospodarczej, zarządzenie plikami komputero-
wymi, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, 
obróbka tekstów reklamowych, opracowywanie CV dla osób 
trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja 
wyszukiwarek dla celów promocji dodatkowej, doradztwo 
biznesowe (outsourcing), pokazy towarów, produkowanie 
filmów reklamowych, reklama, rozpowszechnianie reklam, 
telefoniczne udzielanie informacji, telemarketing, tworzenie 
tekstów reklamowych, udostępnianie informacji o działalno-
ści gospodarczej za pośrednictwem stron internetowych, 
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
przeglądu prasy, usługi graficzne do celów reklamowych, 
opracowywania graficzne do celów reklamowych, wynaj-
mowanie czasu reklamowego w środkach przekazu, wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowych, wyszukiwanie informacji 
o plikach dla osób trzecich, zapewnianie platform informa-
tycznych dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
organizowanie loterii, konkursów i gier o charakterze rekla-
mowym, dostarczanie informacji na stronach internetowych 

odnośnie wydarzeń biznesowych, politycznych, ekonomicz-
nych, oraz codziennych doniesień prasowych, usługi konsul-
tingowe związane z prowadzeniem książek teleadresowych, 
zbieraniem i udostępnianiem informacji w tych książkach, 
38 zbieranie, przekazywanie i udostępnianie wiadomości 
związanych z realizacją usług książek teleadresowych za po-
średnictwem Internetu i drogą poczty elektronicznej, usługi 
telefaksowe, udzielanie informacji i przesyłanie informacji 
przez telefon i za pośrednictwem Internetu, 41 usługi wy-
dawnicze, usługi wydawnicze z zastosowaniem Internetu, 
publikowanie tekstów, w tym tekstów on-line, organizowa-
nie imprez kulturalno-rozrywkowych, imprez plenerowych, 
spotkań integracyjnych, dostarczanie informacji na stronach 
internetowych, dotyczących imprez kulturalnych, rozryw-
kowych, naukowych, wydarzeń sportowych, spotkań na-
ukowych, religijnych, 42 tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, udostępnianie wyszu-
kiwarek internetowych, wynajmowanie serwerów www, 
usługi projektowania i prowadzenia platform tematycznych, 
udostępnianie baz danych odnośnie firm i osób fizycznych 
za pośrednictwem łączy internetowych, dostarczanie in-
formacji na stronach internetowych zgłaszającego, pełnią-
cych rolę elektronicznych książek teleadresowych, związane 
z pogodą, prowadzenie portalu internetowego związanego 
z dostarczaniem informacji o charakterze książek teleadre-
sowych, programowanie komputerowe związane książkami 
teleadresowymi.

(210) 485773 (220) 2018 05 09
(731) ENIRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PanoramaFirm pf

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 książki telefoniczne i adresowe, taśmy i karty 
do zapisu programów komputerowych, broszury, czasopi-
sma, materiały drukowane, fotografie, gazety, kalendarze, 
katalogi, prospekty, publikacje, książki, 35 agencje reklamo-
we, usługi gromadzenia informacji i prowadzenia spisu firm 
oraz danych o firmach, reklama towarów i usług, usługi pu-
blikowania tekstów reklamowych, prowadzenie akcji pro-
mocyjnych towarów przez telefon, usługi marketingowe 
za pośrednictwem telefonu i technik komputerowych, po-
zyskiwanie, aktualizowanie i gromadzenie danych w kom-
puterowych bazach danych, badania rynkowe, badania 
biznesowe, reklama pocztowa bezpośrednia, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych 
i reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, za-
rządzenie plikami komputerowymi, negocjowanie umów 
biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów rekla-
mowych, opracowywanie CV dla osób trzecich, optyma-
lizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek 
dla celów promocji dodatkowej, doradztwo biznesowe  
(outsourcing), pokazy towarów, produkowanie filmów rekla-
mowych, reklama, rozpowszechnianie reklam, telefoniczne 
udzielanie informacji, telemarketing, tworzenie tekstów re-
klamowych, udostępnianie informacji o działalności gospo-
darczej za pośrednictwem stron internetowych, doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi przeglądu pra-
sy, usługi graficzne do celów reklamowych, opracowywa-
nia graficzne do celów reklamowych, wynajmowanie czasu 
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reklamowego w środkach przekazu, wynajmowanie prze-
strzeni reklamowych, wyszukiwanie informacji o plikach dla 
osób trzecich, zapewnianie platform informatycznych dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, organizowanie 
loterii, konkursów i gier o charakterze reklamowym, do-
starczanie informacji na stronach internetowych odnośnie 
wydarzeń biznesowych, politycznych, ekonomicznych, 
oraz codziennych doniesień prasowych, usługi konsultin-
gowe związane z prowadzeniem książek teleadresowych, 
zbieraniem i udostępnianiem informacji w tych książkach, 
38 zbieranie, przekazywanie i udostępnianie wiadomo-
ści związanych z realizacją usług książek teleadresowych 
za pośrednictwem Internetu i drogą poczty elektronicznej, 
usługi telefaksowe, udzielanie informacji i przesyłanie infor-
macji przez telefon i za pośrednictwem Internetu, 41 usługi 
wydawnicze, usługi wydawnicze z zastosowaniem Interne-
tu, publikowanie tekstów, w tym tekstów on-line, organi-
zowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, imprez plene-
rowych, spotkań integracyjnych, dostarczanie informacji 
na stronach internetowych, dotyczących imprez kultural-
nych, rozrywkowych, naukowych, wydarzeń sportowych, 
spotkań naukowych, religijnych, 42 tworzenie i utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie 
wyszukiwarek internetowych, wynajmowanie serwerów 
www, usługi projektowania i prowadzenia platform tema-
tycznych, udostępnianie baz danych odnośnie firm i osób 
fizycznych za pośrednictwem łączy internetowych, dostar-
czanie informacji na stronach internetowych zgłaszającego, 
pełniących rolę elektronicznych książek teleadresowych, 
związane z pogodą, prowadzenie portalu internetowego 
związanego z dostarczaniem informacji o charakterze ksią-
żek teleadresowych, programowanie komputerowe zwią-
zane książkami teleadresowymi.

(210) 485816 (220) 2018 05 10
(731) ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH, Warszawa
(540) ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH

(531) 01.17.11, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, organizowanie konferen-
cji, wystaw i konkursów o charakterze szkoleniowym, eduka-
cyjnym i kulturalnym.

(210) 485834 (220) 2018 05 11
(731) SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI  

SPÓŁKA AKCYJNA, Szczyrk
(540) SZCZYRK Mountain Resort

(531) 06.01.04, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż odzieży, 41 usługi w zakresie popra-
wiania kondycji fizycznej, usługi w zakresie działalności rekre-
acyjnej, usługi informacji o rekreacji oraz informacji o imprezach 
rozrywkowych, usługi w zakresie działalności sportowej, wypo-
życzanie sprzętu sportowego, wypożyczanie nart i sprzętu nar-
ciarskiego, wypożyczanie sprzętu do snowboardu, organizowa-
nie i obsługa przyjęć okolicznościowych, zjazdów, konferencji, 
kongresów, sympozjów, wystaw, organizowanie i obsługa kon-
certów, organizowanie i obsługa dancingów, dyskotek, usługi 
turystyczne związane z organizacją wypoczynku, 43 usługi 
w zakresie prowadzenia hoteli, usługi restauracyjne i cateringo-
we, usługi w zakresie prowadzenie restauracji, kawiarni, barów, 
stołówek i innych placówek gastronomicznych, wynajmowanie 
sal na posiedzenia, 44 usługi: salonu piękności, fryzjerskie, masa-
żu, fizjoterapii, usługi SPA oraz usługi basenów termalnych.

(210) 485835 (220) 2018 05 11
(731) SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI  

SPÓŁKA AKCYJNA, Szczyrk
(540) SZCZYRK Mountain Resort

(531) 06.01.04, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż odzieży, 41 usługi w zakresie popra-
wiania kondycji fizycznej, usługi w zakresie działalności rekre-
acyjnej, usługi informacji o rekreacji oraz informacji o imprezach 
rozrywkowych, usługi w zakresie działalności sportowej, wypo-
życzanie sprzętu sportowego, wypożyczanie nart i sprzętu nar-
ciarskiego, wypożyczanie sprzętu do snowboardu, organizowa-
nie i obsługa przyjęć okolicznościowych, zjazdów, konferencji, 
kongresów, sympozjów, wystaw, organizowanie i obsługa kon-
certów, organizowanie i obsługa dancingów, dyskotek, usługi 
turystyczne związane z organizacją wypoczynku, 43 usługi 
w zakresie prowadzenia hoteli, usługi restauracyjne i cateringo-
we, usługi w zakresie prowadzenie restauracji, kawiarni, barów, 
stołówek i innych placówek gastronomicznych, wynajmowanie 
sal na posiedzenia, 44 usługi, salony piękności, fryzjerskie, masa-
żu, fizjoterapii, usługi SPA oraz usługi basenów termalnych.

(210) 485851 (220) 2018 05 11
(731) GETMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Chrzanowo

(540) GETMOR CHRZANOWSKIE PRZYSMAKI
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(531) 03.04.04, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso drobiowe, wołowe, wieprzowe oraz 
wędliny, 35 usługi sprzedaży mięsa i wędlin.

(210) 485853 (220) 2018 05 11
(731) TARKA ŁUKASZ, Łódź
(540) BARBERIA

(531) 10.05.05, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.10, 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosme-
tyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyki do pielęgnacji urody, 
kosmetyki upiększające, kosmetyki nielecznicze, maski ko-
smetyczne, mleczka kosmetyczne, kremy kosmetyczne, ko-
smetyki do włosów, kosmetyki do brwi, balsamy do włosów, 
toniki do włosów, pianki do włosów, pomady do włosów, 
szampony do włosów, balsamy do włosów, płyny do wło-
sów, kremy do włosów, żele do włosów, farby do włosów, 
farby do brody, barwniki do brody, balsamy do brody, olejki 
do brody, preparaty do pielęgnacji brody, 41 nauka fryzjer-
stwa, seminaria edukacyjne w zakresie technik fryzjerskich, 
usługi szkół pielęgnacji urody, nauczanie w zakresie pielę-
gnacji urody, szkolenia w zakresie kosmetyki i urody, publi-
kacje on-line, 44 usługi fryzjerskie, zabiegi pielęgnacji urody, 
doradztwo dotyczące urody, doradztwo w dziedzinie pie-
lęgnacji ciała i włosów, usługi w zakresie pielęgnacji urody 
świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi doradcze doty-
czące kosmetyków, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], 
zabiegi kosmetyczne dla włosów, usługi farbowania włosów, 
stylizacja, układanie włosów, implantacja (wszczepianie) wło-
sów, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, udzielanie infor-
macji w dziedzinie stylizacji włosów.

(210) 485857 (220) 2018 05 11
(731) GÓRSKI MACIEJ, Warszawa
(540) AT-SYSTEMGROUP BEZPIECZEŃSTWO OBRONNOŚĆ

(531) 02.01.02, 26.03.05, 26.03.14, 27.05.01
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne [pokazy], kultura 
fizyczna, organizowanie i prowadzenie seminariów, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie kon-
kursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów 
sportowych, usługi trenerskie, usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych [rozrywka], wyższe uczelnie [edukacja], usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie], 45 doradztwo w zakresie 
bezpieczeństwa fizycznego, kontrola bezpieczeństwa ba-

gażu, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, monitoring 
alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, ochrona 
osobista, usługi detektywistyczne, usługi w zakresie ochrony.

(210) 485863 (220) 2018 05 11
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) GRYF
(510), (511) 32 piwo.

(210) 485868 (220) 2018 05 11
(731) TECH STEROWNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wieprz

(540) TECH STEROWNIKI

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 sterowniki elektroniczne do urządzeń grzew-
czych, regulatory temperatury.

(210) 485885 (220) 2018 05 11
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) PIWO JASNE PEŁNE PASTERYZOWANE ZNAK TOW. 

GRYF PILSENER FULL LIGHT

(531) 04.03.01, 05.11.15, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.

(210) 485894 (220) 2018 05 14
(731) KASPEREK MACIEJ DEMES-MACIEJ KASPEREK, Łódź
(540) DEMES
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, 
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy 
kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finanso-
wy, badania rynkowe, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo bizne-
sowe, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów han-
dlowych i biznesowych, prognozy ekonomiczne, informacja 
o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do kom-
puterowych baz danych, obsługa administracyjna firm 
na zlecenie, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie 
reklam, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
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danych, tworzenie tekstów reklamowych, usługi marketin-
gowe, wyceny handlowe, wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych.

(210) 485914 (220) 2018 05 14
(731) EXACTUS EWA MASTALERZ, MAREK WIKTOROWSKI 

SPÓŁKA JAWNA, Łódź;
LIBERDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) osteokonfrontacje

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą, reklama, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, 
pomoc i organizacja w działalności gospodarczej, organi-
zowanie wystaw, targów i pokazów towarów w celach han-
dlowych i reklamowych, organizacja wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, imprez biznesowych, informacja 
i doradztwo handlowe, prowadzenia i zarządzania działal-
nością gospodarczą, marketing, informacja handlowa, do-
radztwo w zakresie pośrednictwa w zawieraniu transakcji 
handlowych, 41 usługi organizowania, prowadzenia i ob-
sługi konferencji, kongresów, zjazdów, sympozjów, szkoleń, 
kursów, seminariów, imprez edukacyjnych, organizowanie 
wystaw medycznych i edukacyjnych, kursy korespondencyj-
ne, kształcenie dorosłych, nauczanie i kształcenie praktycz-
ne, edukacja, informacja o edukacji, kluby promujące zdro-
wy styl życia, kluby zdrowia, e-learning, organizowanie akcji 
i imprez dobroczynnych, kulturalno-oświatowych, 44 fizy-
koterapia, fizjoterapia, hydroterapia, laseroterapia, kliniki me-
dyczne, lecznice, salony odnowy biologicznej, kliniki i usługi 
rehabilitacyjne, medycyna niekonwencjonalna - leczenie 
niekonwencjonalnymi metodami, akupunktura, odnowa 
medyczna, hydromasaże, krioterapia, spa, opieka zdrowotna, 
konsultacje medyczne, usługi poprawiania kondycji, doradz-
two w sprawie zdrowego stylu życia.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 485917 (220) 2018 05 14
(731) GÓRSKI MACIEJ, Warszawa
(540) HIGHLANDER COMBAT ACADEMY

(531) 02.01.02, 26.03.05, 26.03.07, 26.03.14, 27.05.01
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne [pokazy], kultura 
fizyczna, organizowanie i prowadzenie seminariów, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie kon-
kursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów 
sportowych, usługi trenerskie, usługi w zakresie obozów 

wakacyjnych [rozrywka], wyższe uczelnie [edukacja], usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie], 45 doradztwo w zakresie 
bezpieczeństwa fizycznego, kontrola bezpieczeństwa ba-
gażu, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, monitoring 
alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, ochrona 
osobista, usługi detektywistyczne, usługi w zakresie ochrony.

(210) 485929 (220) 2018 05 14
(731) BULCEWICZ WOJCIECH DANIEL, Jelenia Góra
(540) Love Krove

(531) 03.04.02, 26.03.15, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 bita śmietana, galaretki owocowe, jogurt, 
koktajle mleczne, mleczne produkty, mleko, mleko w prosz-
ku, mrożone owoce, substytuty mleka, 30 bloki lodu, ciasto 
[masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wy-
pieki, ciasto w proszku, czekolada, czekolada pitna, dekoracje 
cukiernicze do ciast, gofry, jogurt mrożony [lody spożywcze], 
kawa, lody, lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze sło-
dzoną czerwoną fasolą, lód w blokach, napoje na bazie kawy, 
napoje kawowe z mlekiem, puddingi, quiche, sorbety [lody], 
sosy owocowe, środki wiążące do lodów spożywczych, tarty 
(z owocami), wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do de-
koracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie 
migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachido-
wych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, zefir [wyroby 
cukiernicze], 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie 
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, 
stołówki, usługi barowe, usługi restauracyjne, rzeźbienie 
w jedzeniu.

(210) 485935 (220) 2018 05 15
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) monoBiotin Suplement diety

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty diete-
tyczne dla celów leczniczych, preparaty witaminowe i lecz-
nicze, preparaty mineralne, napoje do celów leczniczych, 
zioła lecznicze.
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(210) 485938 (220) 2018 05 15
(731) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA MATTHIAS  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Kolonia Zamek

(540) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA MATTHIAS  
Spółka z o.o.

(531) 03.04.18, 03.04.20, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso świeże, mięso mrożone, mięso 
mielone, mięso cielęce, wołowe, wieprzowe, drobiowe 
i królicze, mięso z dziczyzny, podroby mięsne, przetwory 
z podrobów mięsnych i z krwi, kaszanka, ekstrakty mięsne, 
wyroby wędliniarskie: bekony, boczki, kiełbasy, łopatka, 
metki, mielonki, parówki, pasztety z wątróbek zwierzęcych 
w tym również z przeważającym użyciem składników po-
chodzenia roślinnego, pieczenie, salami, salcesony, schab, 
szynki, wędzonki, wyroby blokowe, wyroby okazjonalne: 
zestawy mięsne na grilla, zestawy wędlin układanych, 
konserwy mięsne, gotowe dania na bazie mięsa, pasty, na-
dzienia i przekąski mięsne, wyroby garmażeryjne na bazie 
mięsa, galaretki i sosy mięsne, tłuszcze jadalne: oleje ja-
dalne, słonina, smalec, konserwowane, suszone i gotowa-
ne owoce i warzywa, 35 usługi importowo - eksportowe, 
usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych 
i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w skle-
pach i/lub hurtowniach oraz za pośrednictwem strony 
internetowej towarów takich jak: mięso, wyroby mięsne, 
wyroby wędliniarskie, wyroby garmażeryjne, konserwy 
mięsne, gotowe dania i potrawy na bazie mięsa, tłusz-
cze jadalne, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, 
usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów 
reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja po-
kazów, targów i wystaw w celach handlowych lub rekla-
mowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, 40 ubój zwie-
rząt, przetwórstwo mięsne, przetwarzanie i przerabianie 
surowców mięsnych, usługi w zakresie konserwowania 
żywności, wędzenie żywności, obróbka odpadów, osa-
dów pościekowych i zanieczyszczonych materiałów, uty-
lizacja i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i wy-
robów wybrakowanych, recykling odpadków i odpadów.

(210) 485944 (220) 2018 05 15
(731) WOŹNIAK MAGDALENA ANITA, Warszawa
(540) THAISTREET

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, restauracje, stołówki, wy-
najem sal na posiedzenia (mityngi, narady), samoobsługowe 
restauracje.

(210) 485951 (220) 2018 05 15
(731) GRODECKI ALEKSANDRA SILESIAN ABC, Gostyń
(540) vespero

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe wieszaki na odzież, metalowe haczy-
ki na odzież, metalowe wieszaki (stojaki) na odzież, wieszaki 
na kapelusze z metalu, metalowe wieszaki na torby, wieszaki 
metalowe na ubrania, 18 pokrowce do garniturów, pokrow-
ce na parasolki, pokrowce na bagaż, pokrowce podróżne 
na ubrania, pokrowce [worki] na sprzęt, podróżne pokrow-
ce na krawaty, 20 pokrowce na ubrania, pokrowce na odzież 
[szafa], pokrowce na odzież [magazynowanie], dopasowane 
pokrowce na meble, dopasowane pokrowce materiałowe 
do mebli, haczyki niemetalowe do wieszania odzieży, wiesza-
ki na płaszcze [haczyki montowane na ścianie] niemetalowe, 
wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki 
na ubrania, wieszaki na ubrania, nie z metalu, wieszaki i haczyki 
na ubrania, wieszaki na kapelusze [haki] niemetalowe, wieszaki 
na płaszcze [stojaki] niemetalowe, wieszaki stojące na płaszcze, 
wieszaki na kapelusze [meble], wieszaki na torby, niemetalowe, 
wieszaki do ubrań [meble], wieszaki na płaszcze [meble], zapa-
chowe wieszaki na ubrania, niemetalowe wieszaki do odzie-
ży, wieszaki na części garderoby, wieszaki stojące na ubrania, 
wieszaki na krawaty, wieszaki do płaszczy, wieszaki do ubrań, 
wieszaki na kimono, wieszaki na kapelusze, 21 wieszaki do su-
szenia odzieży, wieszaki do suszenia odzieży, zaprojektowane 
specjalnie do suszenia odzieży specjalistycznej, rolki do zbiera-
nia kłaczków z ubrań [przylepne], rolki do usuwania kłaczków, 
szczotki, szczotki do mycia, szczotki do zmywania, szczotki 
do drapania, szczotki do szorowania, butów (szczotki do -), obu-
wie (szczotki do -), szczotki do butów, szczotki do ubrań, szczot-
ki do dywanów, szczotki do sprzątania, szczotki do włosów, 
szczotki do parkietu, szczotki do czyszczenia garnków, szczotki 
do czyszczenia kominków, stojaki na szczotki klozetowe, szczot-
ki do muszli klozetowych, nieelektryczne szczotki do dywanów, 
szczotki do czyszczenia pojemników, szczotki do mycia butelek, 
szczotki i artykuły szczotkarskie, mopy, mopy obrotowe, mopy 
gałgankowe, miotły, miotły twarde, miotły do sprzątania, miotły 
do podłogi, miotły (kije do -) niemetalowe.

(210) 485957 (220) 2018 05 15
(731) AMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Mikstat

(540) GOURMET ENTE
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(531) 03.07.06, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso drobiowe, tusze drobiowe, dania goto-
we mięsne.

(210) 485958 (220) 2018 05 15
(731) AMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Mikstat

(540) GOURMET ENTE

(531) 03.07.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso drobiowe, tusze drobiowe, dania goto-
we mięsne.

(210) 485964 (220) 2018 05 15
(731) ŚWIAT LNU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamienna Góra
(540) POLISH linen

(531) 26.01.18, 26.02.03, 26.02.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 tkaniny lniane, tkaniny lniane i z dodatkiem 
lnu w rolkach, tkaniny lniane i z dodatkiem lnu w belach, 
wyroby tekstylne lniane i z dodatkiem lnu wykorzystywa-
ne w gospodarstwie domowym, obrusy, bieżniki, serwety, 
ścierki do osuszania naczyń, zasłony, narzuty na łóżka z tka-
nin lnianych i z dodatkiem lnu, bielizna stołowa i pościelo-
wa z tkanin lnianych i z dodatkiem lnu, 25 odzież z tkanin 
lnianych i z tkanin z dodatkiem lnu, nakrycia głowy z tkanin 
lnianych i z tkanin z dodatkiem lnu, fartuszki z tkanin lnianych 
i z tkanin z dodatkiem lnu, chusty i bandany z tkanin lnianych 
i z tkanin z dodatkiem lnu, rękawiczki z tkanin lnianych i z tka-
nin z dodatkiem lnu, obuwie z dodatkiem tkanin lnianych 
i tkanin zawierających len.

(210) 485974 (220) 2018 05 15
(731) EXIM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Rainbovit baby DIETARY SUPPLEMENT

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana dla nie-
mowląt, preparaty dietetyczne dla dzieci, substancje die-
tetyczne dla niemowląt, suplementy diety dla niemowląt, 
suplementy diety i preparaty dietetyczne, 32 napoje owo-
cowe, soki owocowe, napoje wzbogacone substancjami 
odżywczymi.

(210) 485975 (220) 2018 05 15
(731) EXIM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VigoONE XL men's sexual health dietary supplement

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne dla 
ludzi, preparaty farmaceutyczne dla ludzi, preparaty farma-
ceutyczne wywołujące erekcję.

(210) 486005 (220) 2018 05 16
(731) AGREMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) 

(531) 26.04.02, 26.04.09, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne uzupełniające dietę 
w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy, suple-
menty żywnościowe, suplementy dietetyczne i odżywcze, 
suplementy mineralne do żywności, witaminy i preparaty 
witaminowe, preparaty medyczne do odchudzania, pre-
paraty farmaceutyczne stosowane w kosmetyce, maści 
do celów farmaceutycznych, sole do kąpieli mineralnych 
i leczniczych, zioła lecznicze, nalewki do celów medycznych, 
korzenie i oleje lecznicze, wody mineralne do celów leczni-
czych, herbaty i napoje ziołowe do użytku leczniczego, leki 
i środki uspokajające i uśmierzające, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, materiały opatrunkowe, plastry do celów 
medycznych, 32 wody mineralne i gazowane, napoje bez-
alkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, soki 
i napoje owocowe, syropy do produkcji napojów.
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(210) 486010 (220) 2018 05 16
(731) AGREMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) OPEN TO BE STRONG FORTISMAN MAN SERIES WHEY 

PROTEIN FORTIS CHOCOLATE NATURAL FLAVOUR 
DOPING FREE GMO FREE HIGH SOLUBILITY NATURAL 
FOOD COLOURINGS NO SUGAR

(531) 02.01.16, 02.09.21, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.17, 27.05.24, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.09, 
26.11.10, 29.01.15, 05.13.01, 08.01.19

(510), (511) 5 preparaty uzupełniające dietę w niezbędne 
pierwiastki, mikroelementy i witaminy, suplementy żywno-
ściowe, suplementy dietetyczne i odżywcze, preparaty wita-
minowe, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami diete-
tycznymi, zamienniki posiłków i napoje odżywcze w postaci 
mieszaniny składników odżywczych.

(210) 486019 (220) 2018 05 16
(731) AGREMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) PHARMAPOL FABRYKA WITALNOŚCI

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne uzupełniające dietę 
w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy, suple-
menty żywnościowe, suplementy dietetyczne i odżywcze, 
suplementy mineralne do żywności, witaminy i preparaty 
witaminowe, preparaty medyczne do odchudzania, prepara-
ty farmaceutyczne stosowane w kosmetyce, maści do celów 
farmaceutycznych, sole do kąpieli mineralnych i leczniczych, 
zioła lecznicze, nalewki do celów medycznych, korzenie i ole-
je lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych, herbaty 
i napoje ziołowe do użytku leczniczego, leki i środki uspoka-
jające i uśmierzające, środki sanitarne do celów medycznych, 
materiały opatrunkowe, plastry do celów medycznych.

(210) 486023 (220) 2018 05 17
(731) ANDRZEJEWSKI MARCIN, Warszawa
(540) TYGRYSY BIZNESU

(531) 03.01.04, 03.01.26, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 16 druki, dzienniki, czasopisma, gazety, kalendarze, 
książki, notatniki, plakaty, albumy, prospekty, broszury, informa-
tory, 35 reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, rozpowszechnianie reklam, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych public relations, organizowanie tar-
gów w celach handlowych lub reklamowych, wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, produkcja fil-
mów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów 
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wy-
stawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, utrzymywanie danych w komputerowych bazach da-
nych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, sprzedaż czasopism, gazet, plakatów, 
albumów, książek, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi 
sportowe i kulturalne, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, kongresów, seminariów, sympozjów, organizowanie balów, 
eventów, konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, za-
baw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali 
filmowych, usługi edukacyjne, prowadzenie szkoleń, kursów, 
warsztatów, kształcenie praktyczne w formie pokazów, naucza-
nie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów eduka-
cyjnych z udziałem osób, usługi reporterskie, usługi  wydaw-
nicze, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, 45 usługi serwisów społecznościowych on-line, 
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie 
własności intelektualnej, prawne administrowanie licencjami, 
zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 486030 (220) 2018 05 17
(731) YE LIZHEN, Mroków
(540) LY YOLO
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(531) 27.05.10, 27.05.17, 27.05.22
(510), (511) 14 biżuteria.

(210) 486035 (220) 2018 05 17
(731) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KASZTELAN NIEPASTERYZOWANE BROWAR SIERPC 

Tylko naturalne składniki: woda, słód jęczmienny, 
dwurzędowy jęczmień, chmiel.

(531) 02.01.01, 02.01.04, 06.07.08, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 
29.01.15, 26.01.02, 26.01.16, 26.02.01

(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.

(210) 486051 (220) 2018 05 17
(731) GAŁCZYŃSKI JERZY, Kraków
(540) GAŁCZYŃSKI
(510), (511) 25 garnitury wizytowe, garnitury damskie, gar-
nitury męskie, garnitury wieczorowe, garnitury ze skóry, 
garnitury trzyczęściowe [odzież], garnitury w sportowym 
stylu, odzież, garnitury, spodnie, spodnie przeciwdeszczo-
we, spodnie nieprzemakalne, spodnie golfowe, eleganckie 
spodnie, bryczesy [spodnie], spodnie wierzchnie, spodnie 
skórzane, spodnie dresowe, spodnie dziecięce, spodnie 
sportowe, spodnie sztruksowe, spódnico-spodnie, koszule, 
koszule codzienne, koszule sportowe, koszule eleganckie, 
koszule zapinane, koszule z kołnierzykiem, koszule do garni-
turów, koszule z dzianiny, koszule z krótkimi rękawami, ko-
szule niezapięte pod szyją, krawaty, jedwabne krawaty, fulary 
[ozdobne krawaty], skarpety do kostek, skarpety wewnętrz-
ne do obuwia [stopki], swetry, swetry rozpinane, swetry polo, 
swetry marynarskie, swetry bez rękawów, swetry z golfem, 
płaszcze, peleryny [płaszcze], płaszcze skórzane, płaszcze 
wieczorowe, płaszcze futrzane, płaszcze przeciwdeszczowe, 
płaszcze mundurowe [zimowe], płaszcze z bawełny, krótkie 
płaszcze [do samochodu], płaszcze i kurtki futrzane, płaszcze 
ze skóry owczej, kurtki, długie kurtki, grube kurtki, ocieplane 
kurtki, kurtki safari, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki 
wiatrówki, kurtki przeciwdeszczowe, kurtki skórzane, kurtki 
motocyklowe, kurtki sportowe, kurtki futrzane, kurtki nie-
przemakalne, kurtki zamszowe, kurtki puchowe, podkoszulki, 
podkoszulki sportowe, podkoszulki bez rękawów, podko-
szulki z długimi rękawami, muszki, czapki futrzane, czapki 
wełniane, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki [nakry-
cia głowy], czapki z daszkiem, czapki z pomponem, czapki 
bez daszków, czapki i czapeczki sportowe, bielizna osobista, 
bielizna, suspensorium [bielizna osobista], bielizna [część 

garderoby], bielizna wchłaniająca pot, buty, buty płócienne, 
buty marynarskie, buty wsuwane, buty sznurowane, buty 
zimowe, buty skórzane, paski, paski tekstylne, paski do smo-
kingów, paski skórzane [odzież], paski z materiału, kapelusze, 
cylindry [kapelusze], apaszki, blezery, figi, szorty i slipy, ką-
pielówki, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież z imitacji 
skóry, odzież ze skóry, palta, prochowce, pulowery, pulo-
wery z kapturem, smokingi, stroje do użytku handlowego, 
trencze, żakiety męskie, spódnice, żakiety damskie, 35 usługi 
sprzedaży hurtowej związane ze sprzedażą odzieży i dodat-
ków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą butów, usługi sprzedaży hurtowej związane 
ze sprzedażą butów, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkani-
nami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami 
głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami 
głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usłu-
gi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, 
40 krawiectwo, krawiectwo lub krawiectwo lekkie, aplikacja 
monogramów na odzież, formowanie tekstyliów, produkcja 
rzemieślnicza odzieży na zamówienie i montowanie wyko-
nanych elementów, hafciarstwo, krojenie tkanin, obrębianie 
tkanin, przeróbki odzieży, robótki ręczne i krawiectwo, szycie 
(produkcja na zamówienie).

(210) 486052 (220) 2018 05 17
(731) GAŁCZYŃSKI JERZY, Kraków
(540) J. Gałczyński

(531) 27.05.13
(510), (511) 25 garnitury wizytowe, garnitury damskie, gar-
nitury męskie, garnitury wieczorowe, garnitury ze skóry, 
garnitury trzyczęściowe [odzież], garnitury w sportowym 
stylu, odzież, garnitury, spodnie, spodnie przeciwdeszczo-
we, spodnie nieprzemakalne, spodnie golfowe, eleganckie 
spodnie, bryczesy [spodnie], spodnie wierzchnie, spodnie 
skórzane, spodnie dresowe, spodnie dziecięce, spodnie 
sportowe, spodnie sztruksowe, spódnico-spodnie, koszule, 
koszule codzienne, koszule sportowe, koszule eleganckie, 
koszule zapinane, koszule z kołnierzykiem, koszule do garni-
turów, koszule z dzianiny, koszule z krótkimi rękawami, ko-
szule niezapięte pod szyją, krawaty, jedwabne krawaty, fulary 
[ozdobne krawaty], skarpety do kostek, skarpety wewnętrz-
ne do obuwia [stopki], swetry, swetry rozpinane, swetry polo, 
swetry marynarskie, swetry bez rękawów, swetry z golfem, 
płaszcze, peleryny [płaszcze], płaszcze skórzane, płaszcze 
wieczorowe, płaszcze futrzane, płaszcze przeciwdeszczowe, 
płaszcze mundurowe [zimowe], płaszcze z bawełny, krótkie 
płaszcze [do samochodu], płaszcze i kurtki futrzane, płaszcze 
ze skóry owczej, kurtki, długie kurtki, grube kurtki, ocieplane 
kurtki, kurtki safari, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki 
wiatrówki, kurtki przeciwdeszczowe, kurtki skórzane, kurtki 
motocyklowe, kurtki sportowe, kurtki futrzane, kurtki nie-
przemakalne, kurtki zamszowe, kurtki puchowe, podkoszulki, 
podkoszulki sportowe, podkoszulki bez rękawów, podko-
szulki z długimi rękawami, muszki, czapki futrzane, czapki 
wełniane, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki [nakry-
cia głowy], czapki z daszkiem, czapki z pomponem, czapki 
bez daszków, czapki i czapeczki sportowe, bielizna osobista, 
bielizna, suspensorium [bielizna osobista], bielizna [część 
garderoby], bielizna wchłaniająca pot, buty, buty płócienne, 
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buty marynarskie, buty wsuwane, buty sznurowane, buty 
zimowe, buty skórzane, paski, paski tekstylne, paski do smo-
kingów, paski skórzane [odzież], paski z materiału, kapelusze, 
cylindry [kapelusze], apaszki, blezery, figi, szorty i slipy, ką-
pielówki, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież z imitacji 
skóry, odzież ze skóry, palta, prochowce, pulowery, pulowery 
z kapturem, smokingi, stroje do użytku handlowego, trencze, 
żakiety męskie, spódnice, żakiety damskie, 35 usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej związane ze sprze-
dażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży 
detalicznej związane ze sprzedażą butów, usługi sprzedaży 
hurtowej związane ze sprzedażą butów, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą, usługi w zakresie sklepów detalicznych w bran-
ży odzieżowej, 40 krawiectwo, krawiectwo lub krawiectwo 
lekkie, aplikacja monogramów na odzież, formowanie tek-
styliów, produkcja rzemieślnicza odzieży na zamówienie 
i montowanie wykonanych elementów, hafciarstwo, krojenie 
tkanin, obrębianie tkanin, przeróbki odzieży, robótki ręczne 
i krawiectwo, szycie (produkcja na zamówienie).

(210) 486060 (220) 2018 05 17
(731) POREMBIŃSKI KAMIL, Łódź
(540) thecamels

(531) 24.17.04, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 serwery do hostingu www, serwery kompute-
rowe, serwery sieciowe, serwery plików, serwery w chmurze, 
serwery internetowe, serwery poczty elektronicznej, serwe-
ry komunikacyjne [sprzęt komputerowy], serwery kompute-
rowych baz danych, serwery sieci komputerowych, urządze-
nia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne 
i fotograficzne, urządzenia do tworzenia sieci komputero-
wych i komunikacji danych, urządzenia do transmisji, urzą-
dzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci (po-
int-to-point), urządzenia do komunikacji bezprzewodowej 
służące do przesyłania głosu, danych lub obrazu, kable wyko-
rzystywane w sieci Ethernet, urządzenia do przechowywania 
danych, urządzenia do szyfrowania danych, elektryczne urzą-
dzenia telekomunikacyjne, interaktywne oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające wymianę informacji, serwery 
komunikacyjne [sprzęt komputerowy], sieci komunikacyjne, 
sieci telekomunikacyjne, urządzenia i przyrządy telekomuni-
kacyjne, urządzenia do łączności bezprzewodowej, urządzenia 
do łączności przewodowej, sprzęt komputerowy do przesyłu 
danych, sprzęt komputerowy do serwerów umożliwiających 
dostęp do sieci, sprzęt do wirtualnych sieci prywatnych 
[VPN], sprzęt do sieci Ethernet, interaktywne urządzenia 
do transferu danych, komputerowe karty sieciowe, modemy, 
modemy interfejsów sieciowych, sieci danych, sieci kompu-
terowe, utrwalone na nośnikach informacje i dane, kompute-
rowe bazy danych, oprogramowanie, oprogramowanie 
użytkowe, oprogramowanie zabezpieczające, komputerowe 
systemy operacyjne, programy systemów operacyjnych, 
komputerowe oprogramowanie antywirusowe, oprogramo-
wanie komunikacyjne, oprogramowanie multimedialne, 
oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające odzyskiwa-

nie danych, oprogramowanie komputerowe do bezprzewo-
dowego dostarczania treści, oprogramowanie do ochrony 
prywatności, oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeń-
stwa poczty elektronicznej, oprogramowanie do monitoro-
wania sieci w chmurze, oprogramowanie do zarządzania 
siecią, oprogramowanie komputerowe do zarządzania sie-
ciami lokalnymi, oprogramowanie do obsługi rozległych sie-
ci [WAN], oprogramowanie do obsługi sieci VPN [wirtualna 
sieć prywatna], oprogramowanie operacyjne do sieci LAN, 
oprogramowanie sterujące serwerem umożliwiającym do-
stęp do sieci, oprogramowanie komputerowe do tworzenia 
i projektowania stron internetowych, oprogramowanie 
do handlu w ramach globalnej sieci telekomunikacyjnej, 
oprogramowanie do integracji segmentów kontroli, opro-
gramowanie komputerowe do wykorzystania przy migracji 
między różnymi systemami operacyjnymi sieci komputero-
wych, platformy oprogramowania komputerowego, moni-
tory [programy komputerowe], freeware [oprogramowanie 
darmowe], interaktywne oprogramowanie komputerowe, 
interfejsy, interfejsy komputerowe, interfejsy dostępu do za-
rządzanych prywatnych sieci lokalnych, oprogramowanie 
graficznego interfejsu użytkownika, interaktywne multime-
dialne programy komputerowe, interaktywne systemy kom-
puterowe, terminale interaktywne, aplikacje do pobrania, 
biuletyny elektroniczne do pobrania, automatyczne systemy 
sterowania dostępem, 35 usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, 
promocja sprzedaży wskazanych towarów i usług, prezenta-
cja oferty handlowej w Internecie, organizowanie i współ-
udział w targach, wystawach i pokazach związanych z pro-
mocją wskazanych towarów i usług, prowadzenie punktów 
informacji konsumenckiej, usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczo-
ne on-line w zakresie następujących towarów: serwery do ho-
stingu www, serwery komputerowe, serwery sieciowe, 
serwery plików, serwery w chmurze, serwery internetowe, 
serwery poczty elektronicznej, serwery komunikacyjne [sprzęt 
komputerowy], serwery komputerowych baz danych, serwery 
sieci komputerowych, urządzenia technologii informacyjnej 
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia 
do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, 
urządzenia do transmisji, urządzenia do komunikacji pomię-
dzy dwoma węzłami sieci (point-to-point), urządzenia do ko-
munikacji bezprzewodowej służące do przesyłania głosu, 
danych lub obrazu, kable wykorzystywane w sieci Ethernet, 
urządzenia do przechowywania danych, urządzenia do szy-
frowania danych, elektryczne urządzenia telekomunikacyjne, 
interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiają-
ce wymianę informacji, serwery komunikacyjne [sprzęt kom-
puterowy], sieci komunikacyjne, sieci telekomunikacyjne, 
urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, urządzenia 
do łączności bezprzewodowej, urządzenia do łączności 
przewodowej, sprzęt komputerowy do przesyłu danych, 
sprzęt komputerowy do serwerów umożliwiających dostęp 
do sieci, sprzęt do wirtualnych sieci prywatnych [VPN], sprzęt 
do sieci Ethernet, interaktywne urządzenia do transferu da-
nych, komputerowe karty sieciowe, modemy, modemy in-
terfejsów sieciowych, sieci danych, sieci komputerowe, 
utrwalone na nośnikach informacje i dane, komputerowe 
bazy danych, oprogramowanie, oprogramowanie użytkowe, 
oprogramowanie zabezpieczające, komputerowe systemy 
operacyjne, programy systemów operacyjnych, komputero-
we oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie komu-
nikacyjne, oprogramowanie multimedialne, oprogramowanie 
komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie kom-
puterowe umożliwiające odzyskiwanie danych, oprogramo-
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wanie komputerowe do bezprzewodowego dostarczania 
treści, oprogramowanie do ochrony prywatności, oprogra-
mowanie do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elektro-
nicznej, oprogramowanie do monitorowania sieci w chmu-
rze, oprogramowanie do zarządzania siecią, oprogramowanie 
komputerowe do zarządzania sieciami lokalnymi, oprogra-
mowanie do obsługi rozległych sieci [WAN], oprogramowanie 
do obsługi sieci VPN [wirtualna sieć prywatna], oprogramowa-
nie operacyjne do sieci LAN, oprogramowanie sterujące ser-
werem umożliwiającym dostęp do sieci, oprogramowanie 
komputerowe do tworzenia i projektowania stron interneto-
wych, oprogramowanie do handlu w ramach globalnej sieci 
telekomunikacyjnej, oprogramowanie do integracji segmen-
tów kontroli, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania 
przy migracji między różnymi systemami operacyjnymi sieci 
komputerowych, platformy oprogramowania komputerowe-
go, monitory [programy komputerowe], freeware [oprogra-
mowanie darmowe], interaktywne oprogramowanie kom-
puterowe, interfejsy, interfejsy komputerowe, interfejsy 
dostępu do zarządzanych prywatnych sieci lokalnych, opro-
gramowanie graficznego interfejsu użytkownika, interak-
tywne multimedialne programy komputerowe, interaktyw-
ne systemy komputerowe, terminale interaktywne, aplikacje 
do pobrania, biuletyny elektroniczne do pobrania, automa-
tyczne systemy sterowania dostępem, 38 zapewnianie do-
stępu do treści, stron internetowych i portali, usługi poczty 
elektronicznej, odbieranie i dostarczanie wiadomości za po-
mocą poczty elektronicznej, bezpieczna transmisja danych, 
dźwięków lub obrazów, dostarczanie informacji komunika-
cyjnych, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do in-
ternetu, przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci krajo-
wych i międzynarodowych, transmisja danych, transmisja 
sieciowa dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, transmisja 
wiadomości, danych i treści za pośrednictwem internetu i in-
nych sieci łącznościowych, dostarczanie elektronicznych łą-
czy komunikacyjnych, dostarczanie wiadomości drogą elek-
troniczną, usługi przesyłania danych, elektroniczna transmisja 
poczty i wiadomości, elektroniczne przesyłanie plików, łącz-
ność za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub 
internetu, przekazywanie informacji i danych za pośrednic-
twem sieci komputerowych oraz internetu, świadczenie 
usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń i pokojów rozmów 
[chatroom], transmisja plików danych, audio, wideo i multi-
medialnych, udostępnianie forów internetowych on-line, 
usługi łączności świadczone w internecie, łączność poprzez 
terminale komputerowe, transfer strumieniowy danych, 
transmisja plików cyfrowych, usługi telekonferencyjne, trans-
misja danych wspomagana komputerowo, wspomagana 
komputerowo transmisja wiadomości, danych i obrazów, za-
pewnianie dostępu do baz danych, 42 projektowanie, two-
rzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób 
trzecich, hosting aplikacji interaktywnych, hosting aplikacji 
mobilnych, hosting aplikacji multimedialnych, hosting blo-
gów, hosting edukacyjnych treści multimedialnych, hosting 
elektronicznych przestrzeni pamięciowych w internecie 
do reklamowania towarów i usług, hosting i wynajmowanie 
przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, hosting in-
frastruktury sieciowej on-line na rzecz osób trzecich do ce-
lów wymiany treści on-line, hosting komputerowych baz 
danych, hosting mobilnych stron internetowych, hosting 
platform w internecie, hosting platform przeznaczonych 
do handlu elektronicznego przez internet, hosting platform 
komunikacyjnych w internecie, hosting podcastów, hosting 
portali internetowych, hosting serwerów, hosting stron in-
ternetowych, hosting stron internetowych na rzecz osób 
trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej sieci 
komputerowej, usługi dostawcy hostingu w chmurze, admi-

nistracja serwerami pocztowymi, administracja serwerów, 
aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, two-
rzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów 
komórkowych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakre-
sie technologii informacyjnych, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa internetowego, obsługiwanie wyszukiwarek, opra-
cowywanie sieci komputerowych, opracowywanie sprzętu 
komputerowego, opracowywanie systemów komputero-
wych, projektowanie i opracowywanie systemów do wpro-
wadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania 
i przechowywania danych, rozwój, programowanie i wdra-
żanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informa-
tycznych, chmura obliczeniowa, elektroniczne przechowy-
wanie archiwizowanych wiadomości e-mail, elektroniczne 
przechowywanie plików i dokumenty, przechowywanie da-
nych elektronicznych, udostępnianie elektronicznej prze-
strzeni pamięciowej w internecie, usługi zdalnego tworzenia 
kopii zapasowych komputera, utrzymanie witryn interneto-
wych i hosting on-line obiektów sieciowych na rzecz osób 
trzecich, usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], miano-
wicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego 
na rzecz osób trzecich, projektowanie systemów oprogra-
mowania graficznego, usługi graficzne, usługi ilustrowania 
graficznego na rzecz osób trzecich, kompilacja informacji 
związanych z systemami informacyjnymi, projektowanie sys-
temów informatycznych, projektowanie systemów informa-
tycznych dotyczących zarządzania, projektowanie syste-
mów komputerowych, projektowanie stron domowych 
i stron internetowych, projektowanie komputerowych baz 
danych, kompilacja stron internetowych, opracowywanie 
i projektowanie cyfrowych nośników dźwięku i obrazu.

(210) 486068 (220) 2018 05 18
(731) AGRO-WODZISŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wodzisław Śląski

(540) Wodzisław

(531) 26.01.02, 26.01.18, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby 
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), oleje i tłuszcze 
jadalne, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, pasty warzywne, 
warzywne pasty do smarowania, gotowe dania warzywne, 
gotowe dania z mięsa, chipsy warzywne, chipsy owocowe, 
zupy, zupy w proszku, galaretki, wiórki kokosowe, konserwy 
mięsne, rodzynki, 30 dania gotowe i wytrawne przekąski, 
dania gotowe i zawierające makaron, dania gotowe suche 
lub w płynie, zawierające głównie ryż, artykuły spożywcze 
pochodzenia roślinnego, przekąski składające się głównie 
ze zboża, zboża do żywności do spożycia przez ludzi, zboża 
przetworzone do spożycia przez ludzi, zboża przetworzone, 
zboża, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolady i desery, wa-
rzywa gotowane, suszone i konserwowane, mięso, konser-
wy warzywno-mięsne, konserwy tłuszczowe, smalec, sosy, 
sosy mięsne, żelatyna do celów spożywczych, budynie, ki-
siele, lody, lody w proszku, desery błyskawiczne w proszku, 
dodatki piekarnicze, cukier waniliowy, proszek do pieczenia, 
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soda do pieczenia, aromaty do ciast, sernik w proszku, kre-
my w proszku, przyprawy do potraw, pasztety, gotowe dania 
z ryżu.

(210) 486073 (220) 2018 05 18
(731) STADION ŚLĄSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) STADION ŚLĄSKI

(531) 26.11.25, 26.01.02, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 kultura fizyczna, organizowanie zawodów 
sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, 
wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], 
produkcja widowisk, organizowanie widowisk [impresariat], 
wynajmowanie stadionów, wynajmowanie obiektów spor-
towych, wynajmowanie kortów tenisowych, usługi muze-
ów [wystawy], organizowanie i prowadzenie koncertów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów.

(210) 486076 (220) 2018 05 18
(731) JANIK KATARZYNA, Warszawa
(540) TYTANOWE NAILS & BEAUTY

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi składania zamówień hurtowych, ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą w zakresie fran-
chisingu, udzielanie informacji o działalności gospodarczej 
dotyczących franchisingu, pomoc przy prowadzeniu fran-
szyz, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach 
franchisingu, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach 
kontraktu franczyzowego, usługi świadczone przez fran-
czyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsię-
biorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu 
nimi, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca 
franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach 
franchisingu, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach 
kontraktu franczyzowego, pomoc w zarządzaniu przedsię-
biorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, pomoc 
w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowa-
niem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, porady od-
nośnie prowadzenia firm w ramach franchisingu, wsparcie 

w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi 
w oparciu o franczyzę, wsparcie w dziedzinie zarządzania 
biznesowego w zakresie franchisingu, administrowanie i or-
ganizacja usług sprzedaży wysyłkowej, dostarczanie bizne-
sowych i handlowych informacji kontaktowych za pośred-
nictwem Internetu, dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie infor-
macji gospodarczych i handlowych on-line, dostarczanie in-
formacji biznesowych i handlowych on-line, organizowanie 
aukcji internetowych, organizowanie i prowadzenie aukcji, 
organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem 
Internetu, organizowanie imprez, wystaw, targów i poka-
zów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 
organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów 
lojalnościowych dla klientów, organizowanie zakupu towa-
rów na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w kontraktach 
na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w zakresie 
transakcji handlowych i umów handlowych, pośrednictwo 
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trze-
cich, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, prezentacje towarów i usług, 
promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pie-
lęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ak-
cesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi 
dla ludzi, 44 doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo 
dotyczące urody, doradztwo medyczne w zakresie derma-
tologii, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w dziedzi-
nie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie urody, 
elektroliza do celów kosmetycznych, elektroliza kosmetycz-
na, salony fryzjerskie, odbudowa włosów, nakładanie produk-
tów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów kosme-
tycznych na ciało, mycie włosów szamponem, męskie salony 
fryzjerskie, masaże, masaż tkanek głębokich, masaż tajski, 
masaż sportowy, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, ma-
saż gorącymi kamieniami, masaż, usługi manicure, manicure, 
laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, laserowe usuwa-
nie żylaków, laserowe usuwanie tatuaży, laserowe usuwanie 
grzyba palców nóg, kuracje do włosów, kosmetyczny zabieg 
laserowy skóry, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost wło-
sów, kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, 
kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, kosme-
tyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, konsultacje do-
tyczące kosmetyków, kliniki, informacje dotyczące masażu, 
fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, gabinety pielęgnacji skóry, 
higiena i pielęgnacja urody, pielęgnacja urody, pielęgnacja 
stóp, salony fryzjerskie, salony piękności, świadczenie usług 
przez salony piękności, ścinanie włosów, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do korzystania z solarium [do opalania], 
udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermato-
logii, tradycyjny masaż japoński, udzielanie informacji o uro-
dzie, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, 
udzielanie informacji związanych z tradycyjnym masażem 
japońskim, udzielanie informacji związanych z usługami salo-
nów piękności, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, 
usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi doradcze do-
tyczące urody, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi 
doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi farbowa-
nia brwi, usługi farbowania rzęs, usługi farbowania włosów, 
usługi koloryzacji brwi, usługi koloryzacji rzęs, usługi kon-
sultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi kosmetycz-
ne, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, 
usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi koszenia trawni-
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ków, usługi kształtowania brwi, usługi laserowego usuwania 
owłosienia, usługi manicure i pedicure, usługi masażu stóp, 
usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi męskich 
salonów fryzjerskich, usługi mikrodermabrazji, usługi nitko-
wania brwi, usługi obcinania włosów, usługi pedicure, usługi 
pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji 
trawników, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w za-
kresie rzęs, usługi pielęgnowania trawników, usługi plecenia 
włosów w warkocze, usługi podkręcania rzęs, usługi prze-
dłużania rzęs, usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów 
fryzjerskich dla kobiet, usługi salonów fryzjersko-kosmetycz-
nych, usługi salonów oferujących opalanie natryskowe, usłu-
gi salonów pielęgnacji paznokci, usługi salonów piękności, 
usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi salonu opalania 
natryskowego, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, 
usługi solariów, usługi saun, usługi sauny na podczerwień, 
usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, 
usługi solarium, usługi spa, usługi sztucznego opalania, usłu-
gi tatuażu brwi, usługi terapii mikroigłowej, usługi trwałego 
podkręcania rzęs, usługi trwałej ondulacji włosów, usługi 
w zakresie akupunktury, usługi w zakresie architektury kra-
jobrazu, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi 
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie 
kolczykowania ciała (piercing), usługi w zakresie laserowego 
odmładzania skóry, usługi w zakresie makijażu, usługi w za-
kresie makijażu permanentnego, usługi w zakresie medy-
tacji, usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi w zakresie 
naciągania skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie nauki 
o włosach i skórze głowy, usługi w zakresie ozdabiania ciała, 
usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielę-
gnacji skóry głowy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi 
w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji 
urody świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi w zakre-
sie planowania programów redukcji wagi, usługi w zakre-
sie porad kosmetycznych, usługi w zakresie tatuażu, usługi 
w zakresie udostępniania obiektów i sprzętu solariów, usługi 
zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów 
na cellulit, usługi zabiegów na cellulitis, usługi zabiegów pie-
lęgnacji twarzy, uzupełnienie włosów, wstrzykiwalne kuracje 
wypełniaczami do celów kosmetycznych, wynajem sprzę-
tu do pielęgnacji skóry, wypożyczanie maszyn i urządzeń 
do użytku w salonach piękności lub męskich zakładach fry-
zjerskich, zabiegi depilacyjne, zabiegi higieniczne dla ludzi, 
zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi 
kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, 
zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielę-
gnacji urody, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi te-
rapeutyczne dla ciała, zapewnianie leczenia medycznego, 
chirurgia plastyczna, chirurgia kosmetyczna, chirurgia, de-
pilacja woskiem, doradztwo dotyczące alergii, doradztwo 
dietetyczne, doradztwo genetyczne, doradztwo w zakresie 
diety i odżywiania się, elektroliza kosmetyczna w celu usu-
wania owłosienia, implantacja (wszczepianie) włosów.

(210) 486088 (220) 2018 05 18
(731) MATEŃCZUK PAWEŁ NAVAL POLSKA, Warszawa
(540) NAVAL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi doradztwa w za-
kresie działalności gospodarczej, agencje informacji handlo-

wej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności go-
spodarczej, biura pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczą-
cych kontaktów handlowych i biznesowych, marketing ukie-
runkowany, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, 
41 kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowa-
dzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie zawodów sporto-
wych, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewod-
nikiem, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
sprawdziany edukacyjne, doradztwo zawodowe, 45 doradz-
two w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, kontrola fabryk 
dla celów bezpieczeństwa, mediacje, monitoring alarmów 
bezpieczeństwa i antywłamaniowych, ochrona osobista, 
poszukiwanie osób zaginionych, usługi detektywistyczne, 
usługi w zakresie ochrony.

(210) 486105 (220) 2018 05 18
(731) YELLOW PET MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Małkowo

(540) ZOO YELLOW Yellow Pet Market

(531) 03.01.06, 03.01.08, 03.09.01, 03.17.99, 26.04.01, 26.04.04, 
26.04.05, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, usługi sprzeda-
ży hurtowej, usługi sprzedaży za pośrednictwem Internetu 
i usługi sprzedaży wysyłkowej następujących towarów: wi-
taminy i suplementy diety dla zwierząt, karma dla zwierząt, 
pasza, produkty do hodowli zwierząt, ściółka dla zwierząt 
domowych, napoje dla zwierząt, produkty do żucia dla 
zwierząt, akcesoria i urządzenia do hodowli zwierząt (domki, 
budy, budki, klatki, akwaria, terraria, legowiska, kuwety, karm-
niki, miski, poidła, piasek, podłoża, filtry, grzałki, oświetlenie, 
pompy napowietrzające, sterylizatory UV, smycze, kagańce, 
spinki, lokalizatory, ubrania dla zwierząt, zabawki dla zwie-
rząt, gryzaki dla zwierząt), środki do higieny i pielęgnacji 
zwierząt, usługi związane z prezentacją powyższych towa-
rów, organizowanie udziału w targach i wystawach, zarzą-
dzanie w działalności handlowej, doradztwo handlowe oraz 
organizacyjne w zakresie działalności weterynaryjnej.

(210) 486110 (220) 2018 05 21
(731) MIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) IMMI FLOOR

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 podłogi parkietowe, podłogi betonowe, pod-
łogi niemetalowe, podłogi drewniane, podłogi laminatowe, 
podłogi gumowe, drewniane podłogi parkietowe, podłogi 
z drewna, drewniane podłogi sportowe, podłogi lamino-
wane, niemetalowe, płytki ceramiczne na podłogi, podło-
gi z twardego drewna, podłogi z imitacji drewna, warstwy 
izolujące pod podłogi, tymczasowe podłogi nie z metalu, 
podłogi parkietowe wykonane z korka, materiał na niemeta-
lowe podłogi sportowe, warstwy izolujące z korka pod pod-
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łogi, tkaniny na warstwy izolujące pod podłogi, 27 dywaniki 
na podłogi, maty, maty korkowe, słomiane maty, maty anty-
poślizgowe, maty łazienkowe, maty gimnastyczne, maty pla-
żowe, antypoślizgowe maty prysznicowe, materiałowe maty 
łazienkowe, maty z kauczuku, maty z trzciny, maty do zapa-
sów, papierowe maty podłogowe, papierowe maty łazien-
kowe, maty do jogi, japońskie maty ze słomy ryżowej (maty 
tatami), nieprofilowane maty do pojazdów, dywaniki i maty 
samochodowe, dywany, chodniki i maty, antypoślizgowe 
maty do wanien, osobiste maty do siedzenia, maty do ćwi-
czeń gimnastycznych, maty łazienkowe z tworzyw sztucz-
nych, maty z sitowia typu goza, maty ze słomy typu mushiro, 
maty do pokrywania istniejących podłóg, maty podłogowe 
na zajęcia sportowe, modułowe maty podłogowe w formie 
puzzli, maty z plecionej liny na stoki narciarskie, maty plecio-
ne z kwiatowymi wzorami (hana-mushiro), maty podłogowe, 
ognioodporne, do kominków i grillów, maty tekstylne podło-
gowe do użytku w domu, antypoślizgowe maty podłogowe 
do użytku pod urządzeniami, maty z plecionej liny na stoki 
narciarskie, maty piankowe do użytku na powierzchniach 
placów zabaw, maty podłogowe do boksów w stajniach dla 
koni, pokrycia podłogowe [maty] w postaci materiałów w ar-
kuszach do użytku na zajęciach sportowych.

(210) 486175 (220) 2018 05 22
(731) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Lucky Ja
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbo-
wych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadze-
nie loterii pieniężnych, gry telebingo, gier na automatach, 
loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, 
organizowanie i prowadzenie gier hazardowych w systemie 
on-line w sieci informatycznej, prowadzenie salonów gier 
na automatach, organizowanie i prowadzenie gier na auto-
matach w sieci Internet, działalność sportowa i rekreacyjna, 
organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i pro-
wadzenie wyścigów konnych, obsługa urządzeń sportowych, 
nauka jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo-festy-
nowych (wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, 
jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych pro-
gramów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń 
do gier losowych, produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub 
edukacji rozrywka (widowiska), organizacja i prowadzenie 
koncertów, organizowanie konkursów, pokazy praktycznego 
kształcenia, nauczanie, organizowanie obozów sportowych, 
organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie 
sportu i kultury, publikowanie, edycja i dystrybucja książek, 
wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków i elektronicznych 
mediów, obsługa publikacji elektronicznych on-line, dostar-
czanie publikacji elektronicznych on-line, publikacja książek 
elektronicznych i czasopism on-line, usługi publikacji elek-
tronicznej, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, im-
prezach, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu 
z usługami świadczonymi on-line.

(210) 486177 (220) 2018 05 22
(731) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SPINTOTO
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbo-
wych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadze-
nie loterii pieniężnych, gry telebingo, gier na automatach, 

loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, 
organizowanie i prowadzenie gier hazardowych w systemie 
on-line w sieci informatycznej, prowadzenie salonów gier 
na automatach, organizowanie i prowadzenie gier na auto-
matach w sieci Internet, działalność sportowa i rekreacyjna, 
organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i pro-
wadzenie wyścigów konnych, obsługa urządzeń sportowych, 
nauka jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo-festy-
nowych (wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, 
jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych pro-
gramów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń 
do gier losowych, produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub 
edukacji rozrywka (widowiska), organizacja i prowadzenie 
koncertów, organizowanie konkursów, pokazy praktycznego 
kształcenia, nauczanie, organizowanie obozów sportowych, 
organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie 
sportu i kultury, publikowanie, edycja i dystrybucja książek, 
wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków i elektronicznych 
mediów, obsługa publikacji elektronicznych on-line, dostar-
czanie publikacji elektronicznych on-line, publikacja książek 
elektronicznych i czasopism on-line, usługi publikacji elek-
tronicznej, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, im-
prezach, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu 
z usługami świadczonymi on-line.

(210) 486191 (220) 2018 05 22
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) groszek

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 mydło, mydło w płynie, płyn do mycia naczyń, 
16 papier toaletowy, ręczniki papierowe, 29 dżemy, koncen-
traty i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzyw-
ne, oleje i tłuszcze jadalne, owoce konserwowane, warzywa 
konserwowane, fasola konserwowa, groszek konserwowy, 
ryby konserwowane, chipsy ziemniaczane, 30 ciastka, po-
pcorn, kasze spożywcze, makarony, mąka, czekolada, chipsy 
zbożowe, ocet, 31 karma dla zwierząt, 32 napoje bezalko-
holowe, woda mineralna, piwo, napoje izotoniczne, napoje 
energetyzujące.

(210) 486226 (220) 2018 05 23
(731) JAGIEŁŁO AGATA RUSZ UMYSŁEM, Szczecin
(540) Biologia Szczęścia 'Oznacz swój ogródek'...
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(531) 26.01.01, 26.13.01, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 41 edukacja [nauczanie], kształcenie praktyczne, 
organizowanie i prowadzenie: konferencji, koncertów, kon-
gresów, seminariów, warsztatów, produkcja filmów innych 
niż reklamowych.

(210) 486257 (220) 2018 05 23
(731) BUHL FILIP, BUHL PATRYK BUHLOWIE  

SPÓŁKA CYWILNA, Bydgoszcz
(540) FLOORBYD

(531) 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12(
510), (511) 19 podłogi niemetalowe, podłogi drewniane, 
podłogi laminatowe, podłogi z drewna, podłogi z imitacji 
drewna, tkaniny na warstwy izolujące pod podłogi, warstwy 
izolujące pod podłogi, warstwy izolujące z korka pod pod-
łogi, panele drewniane, panele ścienne (niemetalowe), lami-
nowane panele parkietowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich paneli podłogowych, podłóg drewnianych, drzwi, 
płyt ściennych, podłóg laminowanych, podłóg z imitacji 
drewna, listew przypodłogowych, materiałów do izolacji 
podłóg i akcesoriów do montażu podłóg, pozwalające na-
bywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepach 
detalicznych, hurtowniach, za pomocą katalogów przesyła-
nych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej - przez 
strony internetowe lub telesklepy, 37 usługi montażu paneli 
podłogowych, podłóg drewnianych, podłóg podniesionych, 
montaż drzwi, montaż płyt ściennych, montaż podłóg lami-
nowanych, montaż podłóg z imitacji drewna.

(210) 486355 (220) 2018 05 25
(731) TOMASZEWSKA AGNIESZKA, WOJCIECHOWSKI 

TYMOTEUSZ HOME & TRAVEL SPÓŁKA CYWILNA, 
Łódź

(540) livinn
(510), (511) 36 wynajem zakwaterowania (mieszkania), wyna-
jem mieszkań, 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], 
domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy turystycz-
ne, hotele dla zwierząt, motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc 
w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi hote-
lowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania 
[zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi rezerwacji poko-
jów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], 
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.

(210) 486360 (220) 2018 05 25
(731) ADAMIEC KAROLINA IGUANA, Skierniewice
(540) TORREGSM.PL TELEFONY - AKCESORIA - SERWIS

(531) 16.01.11, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne 
dla konsumentów, a mianowicie usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej i pośrednictwa sprzedaży urządzeń i akcesoriów 
telekomunikacyjnych, w zakresie następujących towarów: te-

lefony komórkowe, smartfony, tablety, telefony komórkowe 
z dużymi klawiszami i cyframi dla użytkowników z osłabionym 
wzrokiem lub sprawnością, modemy, routery sieciowe, nośniki 
do danych, telefony komórkowe do użytku w pojazdach, czę-
ści i osprzęt do wyżej wymienionych towarów, akcesoria do te-
lefonów, futerały na telefony, futerały na smartfony, futerały 
na tablety, etui na telefony, etui na smartfony, etui na tablety, 
paski do telefonów komórkowych, smycze, osłony do ekranu 
do telefonów komórkowych, szkła ochronne zabezpieczają-
ce wyświetlacze telefonów, smartfonów, tabletów, ładowarki 
do telefonów komórkowych, baterie do telefonów komór-
kowych, pamięci zewnętrzne do telefonów komórkowych, 
pamięć USB [pendrive], akumulatory do telefonów, ładowarki 
baterii, karty prepeidowe, słuchawki, zestawy słuchawkowe, 
bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do zastosowania z te-
lefonami komórkowymi, urządzenia głośnomówiące do tele-
fonów komórkowych, stacje dokujące do telefonów komórko-
wych, uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych, 
uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, usługi 
dystrybucyjne oraz doradztwo, konsultacje i informacje w za-
kresie wymienionych usług, usługi w zakresie wysyłkowej 
sprzedaży akcesoriów, skupowanie telefonów komórkowych, 
37 konserwacja lub serwis naprawczy gwarancyjny i pogwa-
rancyjny telefonów komórkowych.

(210) 486362 (220) 2018 05 25
(731) JACH MONIKA, KOZAK EWA MEAPHARMA  

SPÓŁKA CYWILNA, Lublin
(540) Astragalus

(531) 05.03.07, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i chemiczno-far-
maceutyczne, dietetyczna żywność, napoje i substancje 
przystosowane do celów medycznych, kapsułki na lekarstwa 
i do celów farmaceutycznych, napoje, napary i nalewki lecz-
nicze, oleje i zioła lecznicze, leki pomocnicze i wspierające, 
suplementy diety, maści i mazidła do celów farmaceutycz-
nych, mineralne dodatki do żywności, preparaty medyczne 
do odchudzania, pastylki i pigułki do celów farmaceutycz-
nych, materiały opatrunkowe, środki do czyszczenia i od-
świeżania powietrza, środki przeciwbólowe i przeczyszcza-
jące, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, leki 
uspokajające i wzmacniające, preparaty witaminowe, prepa-
raty weterynaryjne.

(210) 486364 (220) 2018 05 25
(731) JAZGOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łąka

(540) 
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(531) 18.01.01, 18.01.23, 26.11.03, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 12 wózki podnośnikowe, wózki bagażowe, wóz-
ki transportowe.

(210) 486366 (220) 2018 05 25
(731) BUBICZ SŁAWOMIR, Warszawa
(540) 

(531) 02.01.08, 02.01.16
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe (porady w zakresie 
edukacji lub kształcenia), edukacja, edukacja (informacje 
o -), edukacja nauczanie, gimnastyka (instruktaż), imprezy 
sportowe (chronometraż), informacja o edukacji, informacja 
o rekreacji, instruktaże, kluby zdrowia (poprawianie kondycji 
zdrowia), książki (publikowanie), kształcenie praktyczne (po-
kazy), kultura fizyczna, nagrywanie filmów na taśmach wi-
deo (filmowanie), nauczanie, nauczanie korespondencyjne, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie 
szkolenia, prowadzenie konferencji, organizowanie i prowa-
dzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, 
organizowanie obozów sportowych, organizowanie wystaw 
z dziedziny kultury i edukacji, pisanie tekstów innych niż re-
klamowych, praktyka (kształcenie) (pokazy), prowadzenie 
zajęć fitness, publikowanie książek, publikowanie tekstów 
(innych niż teksty reklamowe), sprawdziany edukacyjne, tłu-
maczenia, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, 
udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi szkół (edukacja), 
wakacyjne (usługi obozów) (rozrywka), warsztaty (organizo-
wanie i prowadzenie) (szkolenia), wynajmowanie obiektów 
sportowych, zawodowe (poradnictwo) (porady w zakresie 
edukacji lub kształcenia).

(210) 486375 (220) 2018 05 25
(731) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica
(540) .NEW WAY OF SELLING

(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 podręczniki, książki, publikacje edukacyjne, 
materiały drukowane, drukowane instrukcje dotyczące me-
tod nauczania, biuletyny, gazety, albumy, katalogi, broszury, 
plakaty, naklejki, notatniki, zeszyty, przyrządy do rysowania 
i malowania, przybory do pisania, zakładki, segregatory, 
kalendarze, artykuły piśmiennicze, bloczki do notowania, 
35 promocja i administrowanie sprzedażą, udostępnianie 
analiz sprzedaży, usługi zarządzania sprzedażą, analizy i ba-
dania rynkowe, doradztwo rynkowe, administrowanie pro-
gramami wymiany kulturalnej i edukacyjnej, zarządzanie ba-
zami danych, organizowanie targów i konferencji w celach 
handlowych i reklamowych, marketing, konsultacje w za-

kresie technik sprzedaży, doradztwo w zakresie promocji 
sprzedaży, informacje na temat metod sprzedaży, wsparcie 
dla pracowników w sprawach z zakresu działalności gospo-
darczej, wsparcie w dziedzinie organizacji przedsiębiorstwa 
i komercjalizacji produktów, 41 usługi edukacyjne, naucza-
nie, organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, se-
minariów, kursów i konkursów, publikacje elektroniczne, 
edukacyjne usług doradcze, organizowanie wykładów, 
opracowywanie podręczników, rozpowszechnianie mate-
riałów edukacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, 
informacja o edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, 
organizowanie webinariów.

(210) 486381 (220) 2018 05 25
(731) ADAMO SALVATORE, Warszawa
(540) PIZZERIA & FRIGGITORIA OLIO e POMODORO

(531) 11.03.14, 05.09.17, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne świadczone przez: 
restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki, 
pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, przygotowy-
wanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dosta-
wa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi 
cateringowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, 
narady.

(210) 486389 (220) 2018 05 25
(731) TRZUSKAWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Sitkówka
(540) Trzuskawica

(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 granulowany wapień do celów rolniczych, lek-
ki węglan wapnia, mieszanki substancji chemicznych i mate-
riałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, 
nawozy mineralne, nawóz z krzemianu wapnia, nawóz z su-
perfosfatu wapniowego, spoiwa cementowe, sproszkowany 
wapień do celów rolniczych, tlenki wapnia, wapno bielące, 
wapno do użytku w rolnictwie, wapno rolnicze, wapń, wę-
glan wapnia, węglan wapnia w proszku, węglany, wodoro-
tlenek wapniowy, wypełniacze uzyskane z węglanu wapnia, 
zawiesiny węglanu wapnia, związki węglanu wapnia, 2 farba 
wapienna, mleko wapienne, tynk wapienny, 19 margiel wa-
pienny, materiały budowlane na bazie wapna, materiały bu-
dowlane niemetalowe, materiały cementujące, niemetalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, preparaty 
cementujące, tuf wapienny, wapień, wapień w postaci gra-
nulowanej, wapień w postaci proszku, wapno, wapno nawo-
zowe, wapno nie do użytku w rolnictwie, wapno suchoga-
szone do celów budowlanych, zaprawa murarska z wapna, 
31 wapno do pasz, 39 dystrybucja [transport] produktów dla 
sprzedaży detalicznej, dystrybucja [transport] towarów dro-
gą lądową, transport, transport materiałów budowlanych, 
usługi transportowe.
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(210) 486390 (220) 2018 05 25
(731) PAZURKIEWICZ MAREK, Bielsko-Biała
(540) Martruck Pojazdy Specjalne

(531) 27.05.01, 18.01.08
(510), (511) 12 pojazdy samochodowe, pojazdy specjalne, 
samochody ciężarowe i dostawcze, naczepy, przyczepy, cią-
gniki, nadwozia specjalistyczne, nadwozia izotermiczne, nad-
wozia chłodnicze, podwozia do samochodów ciężarowych, 
platformy do przewozu towarów, części składowe i zespoły 
oraz instalacje hydrauliczne i pneumatyczne dla pojazdów 
samochodowych, pojazdów specjalnych i specjalizowanych, 
naczep, przyczep, ciągników, pojazdy - chłodnie, 37 obsłu-
ga, serwis i naprawy pojazdów samochodowych, pojazdów 
specjalnych i specjalizowanych, naczep, przyczep, usługi 
mechaniki i elektromechaniki pojazdów, montaż nadwozi 
i zabudów samochodowych, montaż, serwis i naprawy agre-
gatów chłodniczych oraz urządzeń hydraulicznych i pneu-
matycznych dla środków transportu.

(210) 486395 (220) 2018 05 26
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W ŁOWICZU, Łowicz
(540) codzienne

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 29 mleko, wyroby z mleka, mleko w proszku, 
zsiadłe mleko, odżywki białkowe, sery, twarogi, sery twarde, 
sery dojrzewające, jogurty, kefiry, masło, śmietana, serwatka, 
maślanka.

(210) 486398 (220) 2018 05 26
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W ŁOWICZU, Łowicz
(540) Łowiczanka

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.03.08
(510), (511) 29 mleko, wyroby z mleka, mleko w proszku, 
zsiadłe mleko, odżywki białkowe, sery, twarogi, sery twarde, 
sery dojrzewające, jogurty, kefiry, masło, śmietana, serwatka, 
maślanka.

(210) 486412 (220) 2018 05 27
(731) BIOVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) TIRECO
(510), (511) 5 produkty weterynaryjne, preparaty wetery-
naryjne, leki do celów weterynaryjnych, produkty sanitarne 
do celów weterynaryjnych, środki odkażające do użytku we-
terynaryjnego, preparaty bakteriologiczne, biologiczne, che-
miczne do celów weterynaryjnych, odczynniki chemiczne 
do celów weterynaryjnych, produkty i substancje farmaceu-
tyczne do celów weterynaryjnych.

(210) 486413 (220) 2018 05 27
(731) BIOVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) INSEA
(510), (511) 5 produkty weterynaryjne, preparaty wetery-
naryjne, leki do celów weterynaryjnych, produkty sanitarne 
do celów weterynaryjnych, środki odkażające do użytku we-
terynaryjnego, preparaty bakteriologiczne, biologiczne, che-
miczne do celów weterynaryjnych, odczynniki chemiczne 
do celów weterynaryjnych, produkty i substancje farmaceu-
tyczne do celów weterynaryjnych.

(210) 486414 (220) 2018 05 27
(731) BIOVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) BERROXIN
(510), (511) 5 produkty weterynaryjne, preparaty wetery-
naryjne, leki do celów weterynaryjnych, produkty sanitarne 
do celów weterynaryjnych, środki odkażające do użytku we-
terynaryjnego, preparaty bakteriologiczne, biologiczne, che-
miczne do celów weterynaryjnych, odczynniki chemiczne 
do celów weterynaryjnych, produkty i substancje farmaceu-
tyczne do celów weterynaryjnych.

(210) 486421 (220) 2018 05 28
(731) NOWAK AGATA BUTIKZOO, Suchy Las
(540) BUTIKZOO

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 18 odzież dla zwierząt domowych, 20 poduszki 
dla zwierząt domowych, budy dla psów, budy dla zwierząt 
domowych, posłania dla zwierząt domowych, maty do spa-
nia, nosidła, 28 zabawki dla zwierząt domowych, 35 prowa-
dzenie hurtowni, sklepów i sprzedaży internetowej w zakre-
sie produktów dla zwierząt.

(210) 486429 (220) 2018 05 28
(731) TARCZYŃSKI JACEK, Łódż
(540) SOLFONKI
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(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 15 instrumenty muzyczne, instrumenty bla-
szane, instrumenty strunowe, instrumenty perkusyjne, 
instrumenty klawiszowe, instrumenty dęte blaszane, in-
strumenty dęte drewniane, instrumenty muzyczne dęte, 
instrumenty muzyczne elektroniczne, futerały na instru-
menty muzyczne, drewniane dęte instrumenty muzyczne, 
instrumenty muzyczne dla dzieci, instrumenty strunowe 
uderzane, muzyczne instrumenty perkusyjne, elektro-
niczne urządzenia i instrumenty muzyczne, elektronicz-
ne syntezatory jako instrumenty muzyczne, elektryczne 
i elektroniczne instrumenty muzyczne, dzwonki metalo-
we [instrumenty muzyczne], dzwonki ręczne [instrumen-
ty muzyczne], dzwonki, syntezatory muzyczne, akcesoria 
muzyczne, elektroniczne syntezatory muzyczne, stroiki 
[instrumenty muzyczne], puzony [instrumenty muzycz-
ne], trąbki [instrumenty muzyczne], piszczałki [instru-
menty muzyczne], instrumenty klawiszowe [muzyczne], 
16 książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, 
podręczniki, podręczniki instruktażowe, podręczniki edu-
kacyjne, podręczniki pomocnicze do nauki, podręczniki 
instruktażowe z dziedziny muzyki, 28 instrumenty mu-
zyczne zabawkowe, cymbałki do zabawy, cymbałki bę-
dące zabawkami muzycznymi, gry muzyczne, zabawki 
muzyczne, 41 muzyczne usługi wydawnicze, usługi w za-
kresie produkcji muzycznej, usługi w zakresie edukacji 
muzycznej, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycz-
nej, konkursy muzyczne, koncerty muzyczne, widowiska 
muzyczne, przedstawienia muzyczne, usługi w zakresie 
rozrywki muzycznej animowanej, nauczanie muzyki, na-
uka muzyki, nagrywanie muzyki, usługi nauczania muzyki, 
usługi prezenterów muzyki, usługi edukacyjne w zakresie 
muzyki, komponowanie muzyki dla osób trzecich, kształ-
cenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, doradz-
two w zakresie produkcji filmów i muzyki, publikowanie 
książek z nutowym zapisem muzyki, nauczanie, nauczanie 
przedszkolne, nauczanie indywidualne, nauczanie i szko-
lenia, nauczanie w szkołach średnich, nauczanie w szko-
łach podstawowych.

(210) 486438 (220) 2018 05 28
(731) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) ZORTRAX HEPA COVER
(510), (511) 7 drukarki 3D, akcesoria do drukarek 3D, części 
do drukarek 3D, kartridże do drukarek 3D, szpule do drukarek 
3D, dysze do drukarek 3D, dysze będące częściami maszyn, 
pokrywy drukarek 3D, maski [powłoki ochronne] do druka-
rek 3D [części do maszyn].

(210) 486439 (220) 2018 05 28
(731) PAWLICKI JACEK, GRZEGRZÓŁKA MAŁGORZATA, 

PAWLICKA MARIOLA PC-BEST SPÓŁKA CYWILNA, 
Szczecin

(540) SFINKS
(510), (511) 9 programy komputerowe (oprogramowanie 
do pobrania), programy komputerowe nagrane, aplikacje 
komputerowe do pobrania, 42 aktualizowanie oprogramo-
wania komputerowego, powielanie programów kompute-
rowych, programowanie komputerów, projektowanie opro-
gramowania komputerowego, projektowanie systemów 
komputerowych, usługi konsultacyjne w dziedzinie tech-
nologii informacyjnej, konserwacja oprogramowania kom-
puterowego, instalacja oprogramowania komputerowego, 
oprogramowanie jako usługa, opracowywanie oprogra-
mowania w ramach publikacji oprogramowania, usługi do-

radcze w dziedzinie technologii komputerowej, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie 
informacji o technologii komputerowej i programowaniu 
za pośrednictwem strony internetowej.

(210) 486459 (220) 2018 05 28
(731) WINNICA BANIEWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Baniewice

(540) SZLACHETNY ZBIÓR
(510), (511) 31 produkty rolne, 33 napoje alkoholowe, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 486464 (220) 2018 05 28
(731) AJAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno
(540) Pyszne rozkręcają imprezę zielona cebulka

(531) 25.01.01, 08.07.08, 05.09.06, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 chipsy ziemniaczane, chipsy warzywne 
i owocowe, chrupki owocowe, 30 produkty wytłaczane 
z pszenicy, produkty wytłaczane z ryżu, produkty wytła-
czane z kukurydzy do celów spożywczych, takie jak między 
innymi chrupki i chipsy zbożowe, ryż preparowany, prażona 
kukurydza, wyroby piekarnicze i cukiernicze, takie jak między 
innymi paluszki słone, precle, precle słone, solone krakersy, 
biszkopty, ciastka, w tym herbatniki.

(210) 486466 (220) 2018 05 28
(731) BEDNARZ GRZEGORZ WIRE SOLUTIONS, Wrocław
(540) WIRE SOLUTIONS
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, au-
tomaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny 
liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urzą-
dzenia do gaszenia ognia.
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(210) 486467 (220) 2018 05 28
(731) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(540) SKN TPT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 41 edukacja, informacje o edukacji, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, kongresów, pracowni spe-
cjalistycznych, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów 
edukacyjnych, wystaw z dziedziny edukacji, publikowanie 
książek, pokazy kształcenia praktycznego, nauczanie, ob-
sługa publikacji elektronicznych on-line, publikacja elektro-
niczna on-line książek i periodów, publikowanie tekstów, or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób.

(210) 486473 (220) 2018 05 28
(731) AT ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) SUPONE
(510), (511) 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, 
apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista, 
bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, body 
[bielizna], bokserki, botki, bryczesy, buty narciarskie, buty 
sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, cholewki 
do obuwia, chustki [apaszki], cylindry [kapelusze], czapki [na-
krycia głowy], czepki kąpielowe, czepki pod prysznic, czubki 
do butów, daszki [nakrycia głowy], daszki do czapek, długie 
luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle, etole [futra], fartu-
chy [odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież], gabar-
dyna [odzież], garnitury, getry [ochraniacze] zakładane 
na buty, gorsety, gorsety [bielizna damska], gorsy koszul, hal-
ki [bielizna], halki, półhalki, kalosze [wkładane na obuwie], 
kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze papierowe 
[odzież], kaptury [odzież], karczki koszul, kąpielówki, kiesze-
nie do odzieży, kimona, kimona do karate, kimona japońskie, 
kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], 
kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, korki do bu-
tów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krót-
kimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie 
haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kaptu-
rem chroniące przed zimnem i wiatrem, kwefy, podwiki, leg-
ginsy, liberie, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce [odzież], 
manipularze [liturgia], mankiety, mantyle, maski na oczy 
do spania, mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież], mundury, 
mycki, piuski, nakrycia głowy, napiętki do obuwia, narzutki 
na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie gimnastycz-
ne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane 
z drewna, ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców samo-
chodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, 
odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, 
odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia 

wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski 
na głowę, ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielo-
we, paski [odzież], pasy do obuwia łączące podeszwę z cho-
lewką [obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy 
[odzież], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], peleryn-
ki, peleryny fryzjerskie, pelisy, pięty do pończoch, pikowane 
kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podeszwy bu-
tów, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, pod-
szewki gotowe [część garderoby], podwiązki, podwiązki 
do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy wchłaniające 
pot, poszetki, potniki, pulowery, rajstopy, rękawice narciar-
skie, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sanda-
ły kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, skarpetki wchłaniające 
pot, spódnice, spódnico - spodenki, stroje do judo, stroje 
na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, su-
kienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szali-
ki, szarfy [do ubrania], szkielety kapeluszy, szlafroki, śliniaki 
niepapierowe, śliniaki, z rękawami, nie z papieru, taśmy 
do spodni pod stopy, togi, trykoty, trykoty [ubrania], turbany, 
walonki [buty filcowe], woalki, welony [odzież], wyprawki 
dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze, 28 akcesoria na-
dmuchiwane do basenów, amunicja do broni paintballowej 
[artykuły sportowe], artykuły gimnastyczne, automaty 
do gier hazardowych, automaty do gier na monety, automa-
ty do gier wideo, automaty do gry, balony, bandy stołów bi-
lardowych, bańki mydlane [zabawki], baseny kąpielowe [za-
bawki], bąki [zabawki], bloki startowe [artykuły sportowe], 
bobsleje, bodyboard, broń do szermierki, broń harpunowa 
[artykuły sportowe], broń paintballowa [artykuły sportowe], 
broń zabawkowa, butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie 
z przymocowanymi łyżwami, choinki z materiałów synte-
tycznych, ciastolina, czujniki brania [sprzęt wędkarski], deski 
do paddleboardingu, deski do pływania, deski surfingowe, 
deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, drony (za-
bawki), dyski latające, dyski sportowe, dzwonki na choinkę, 
dżojstiki do gier wideo, ekrany maskujące [artykuły sporto-
we], ekspandery [ćwiczenia], figurki do zabawy, folie 
ochronne przystosowane do ekranów gier przenośnych, 
gra w domino, gra w kulki, gry planszowe, gry polegające 
na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokry-
stalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, grzechotki, 
gwizdki [wabiki] myśliwskie, haczyki wędkarskie, hantle, hu-
lajnogi [zabawki], huśtawki, igły do pompek do pompowa-
nia piłek do gier, kalafonia używana przez sportowców, kalej-
doskopy, kapiszony do pistoletów [zabawki], kapiszony 
wybuchowe [zabawki], kapoki do pływania, karty do bingo, 
karty do gry, karuzele do wesołych miasteczek, kije do gier, 
kije do snookera, kije golfowe, kije hokejowe, klocki do zaba-
wy [konstrukcyjne], koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, 
konfetti, konie na biegunach [zabawki], kontrolery do konsoli 
gier, końcówki do kijów bilardowych, kosmetyki zabawkowe 
[nie do stosowania], kości do gry, krawędzie nart, kreda do ki-
jów bilardowych, kręgle, kubki na kości do gry, kule bilardo-
we, lalki, latawce, lotki [gry], lotnie, łóżka dla lalek, łuki 
do strzelania, łyżworolki, łyżwy, madżong, marionetki, maski 
szermiercze, maski teatralne, maski zabawkowe, maszty 
do desek windsurfingowych, maszyny do ćwiczeń sprawno-
ściowych, maszyny do rzucania piłek, maszyny i urządzenia 
do kręgli, matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone 
jedna w drugiej], maty z zabawkami dla niemowląt, misie 
pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojazdów 
w zmniejszonej skali, naciągi do rakiet, nagolenniki [artykuły 
sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], narty, narty ski-
boardowe, ochraniacze [części strojów sportowych], ochra-
niacze na łokcie [artykuły sportowe], ozdoby choinkowe 
[z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], pachin-
ko [japońska gra automatowa], pałeczki mażoretkowe, pa-
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pierowe czapeczki na przyjęcia, paralotnie, pasy do pływa-
nia, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], 
pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier i za-
baw, piniaty, plansze do gry w warcaby, plastelina do zaba-
wy, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, płetwy 
do pływania, pneumatyczne pistolety [zabawki], podbieraki 
dla wędkarzy, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, pokry-
cie ślizgów nart, pompki specjalnie przystosowane do pom-
powania piłek do gier, proce [artykuły sportowe], przenośne 
gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, przy-
bory do łucznictwa, przyrządy do naprawy darni na polu 
golfowym [akcesoria golfowe], przyrządy do wyrzucania rzu-
tek strzelniczych, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycz-
nych, rakiety śnieżne, rękawice baseballowe, rękawice bok-
serskie, rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], rękawice 
do gier, rękawice do szermierki, rękawice golfowe, roboty 
zabawkowe, rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, 
rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], rzut podkową [gry], 
rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], samochody 
do zabawy, sanki [artykuły sportowe], siatki do sportów, siatki 
na motyle, siatki tenisowe, skóra focza [pokrycia na narty], 
smycze do desek surfingowych, spławiki wędkarskie, sprzęt 
do gier wideo, sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery trenin-
gowe, sterowniki do zabawek, stojaki do choinek, stoły bilar-
dowe, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetona-
mi, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, 
strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukier-
ków, suspensoria dla sportowców, szachownice, szachy, 
szpule do latawców, sztuczne przynęty wędkarskie, śmiesz-
ne gadżety do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, śnieg 
sztuczny na choinki, śnieżne kule, tarcze elektroniczne, tar-
cze strzelnicze, torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, tor-
by na narty i deski surfingowe, torby na sprzęt do krykieta, 
trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], trapezy [uprząż] 
do desek windsurfingowych, tryktrak [gra], tuby strzelające 
na imprezy, tyczki do uprawiania skoku o tyczce, ubranka dla 
lalek, uchwyty na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], 
uprząż wspinaczkowa, urządzenia do gier, urządzenia 
do sztuczek magicznych, urządzenia do wyrzucania piłek te-
nisowych, urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, 
urządzenia pływackie do pływania, urządzenia zaciskowe 
[sprzęt do wspinaczki górskiej], wabiki do myślistwa lub ry-
bołówstwa, warcaby, wąskie kajaki do surfski, wędki, wiąza-
nia do nart, więcierze [pułapki na ryby], wiszące karuzele dla 
dzieci [mobile], worki treningowe, wózki na torby golfowe, 
wrotki, wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], wstążki do gim-
nastyki artystycznej, zabawki, zabawki dla zwierząt domo-
wych, zabawki wypchane, zapachowe przynęty do łowiec-
twa i wędkarstwa, zdrapki do gier loteryjnych, zestawy 
modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], zjeżdżal-
nie [przedmioty do zabawy], żetony do gier hazardowych, 
żyłki wędkarskie, żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli sa-
molotów w pomniejszonej skali.

(210) 486476 (220) 2018 05 28
(731) PIELASZEK DOROTA ZAGGO, Józefosław
(540) zaggo
(510), (511) 20 meble, meble wypoczynkowe, pufy, sofy, 
leżanki, materace, fotele, fotele wypoczynkowe, meble: 
relaksacyjne, stołowe, salonowe, sypialniane, kuchenne, 
biurowe, łazienkowe i ogrodowe, meble drewniane, me-
talowe, z tworzywa sztucznego, z ratanu, bambusa, mate-
race, zagłówki, poduszki, pościel (z wyłączeniem bielizny 
pościelowej), 35 reklama towarów - ukazanie zalet towa-
ru celem ich zakupu, prowadzenie kampanii reklamo-
wych, prowadzenie interaktywnej witryny internetowej  

on-line do umieszczania ofert, promowania, sprzedaży 
i odsprzedaży artykułów z branży meblowej, włókienni-
czej, tekstylnej przez globalną sieć komputerową, do-
starczanie informacji handlowej, prezentacja oferty han-
dlowej w Internecie, prowadzenie salonów meblowych, 
sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa artykułów 
z branży meblowej, włókienniczej, tekstylnej, sprzedaż 
wysyłkowa i katalogowa ww. towarów, doradztwo w han-
dlu meblami, import oraz eksport mebli, zarządzania pla-
nami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz 
planami promocyjnymi i bonusowymi, informacja on-line 
dotycząca marketingu, programów lojalnościowych, bo-
nusowych, organizowanie wystaw, prezentacji w celach 
handlowych lub reklamowych, także on-line przy zasto-
sowaniu sieci komputerowych, organizowanie wystaw 
i pokazów w zakresie wyposażenia wnętrz, doradztwo, 
organizowanie targów, giełd handlowych i reklamowych, 
usługi marketingowe, promocja sprzedaży, dystrybucja 
próbek towarów i materiałów w celach reklamowych, re-
klama w postaci animacji i prezentacji multimedialnych.

(210) 486497 (220) 2018 05 29
(731) SGS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KSUB

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 badanie i doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc 
i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego przed-
siębiorstwami w sektorze energetycznym, usługi w zakre-
sie związanym z jakościową i ilościową kontrolą towarów 
w imporcie, eksporcie i tranzycie, 36 usługi w zakresie 
bankowości inwestycyjnej, konsultacje finansowe w sek-
torze energetyki, konsultacje dotyczące finansowania pro-
jektów energetycznych, 41 usługi edukacyjne dotyczące 
ochrony środowiska, 42 kontrola, szacowanie i audyt ja-
kości produktów jednostek certyfikujących w celu zagwa-
rantowania i weryfikacji zgodności z krajowymi i między-
narodowymi normami i standardami, kontrola, szacowania 
i audyt usług świadczonych przez jednostki certyfikujące 
w celu zagwarantowania i weryfikacji zgodności z kra-
jowymi i międzynarodowymi normami i standardami, 
audyt dotyczący obrotu biomasą na cele energetycz-
ne, prowadzenie działalności konsultingowej w zakresie 
ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, badania 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, ocena zagro-
żeń środowiskowych, monitoring środowiskowy terenów 
utylizacji odpadów, monitoring środowiskowy obszarów 
składowania odpadów, usługi doradcze dotyczące ochro-
ny środowiska, usługi konsultacyjne dotyczące planowa-
nia środowiskowego, opracowywanie zintegrowanych 
koncepcji gospodarki energetycznej, usługi doradcze 
związane z wydajnością energetyczną, 44 doradztwo 
i konsultacje w zakresie rolnictwa i leśnictwa.

(210) 486500 (220) 2018 05 29
(731) V.LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa
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(540) vital PHARMA PLUS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 3 balsamy inne niż do celów medycznych, 
błyszczyki do ust, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołów-
ki do brwi, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
chusteczki nasączone preparatami do usuwania makija-
żu, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dez-
odoranty dla ludzi i zwierząt, mydło do golenia, preparaty 
do golenia, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do ką-
pieli do celów innych niż lecznicze, kleje do przymoco-
wywania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, ko-
smetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy 
kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, 
kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, 
środki do usuwania lakierów, lakiery do paznokci, lotony 
do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder 
do makijażu, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetycz-
ne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko 
oczyszczające do celów kosmetycznych, preparaty do my-
cia ciała, preparaty do mycia do użytku domowego, mydeł-
ka, mydła, mydła migdałowe, mydła przeciwpotowe, mydła 
przeciwpotowe do stóp, neutralizatory do trwałej ondu-
lacji, naklejane ozdoby do paznokci, odżywki do włosów, 
ołówki, kredki kosmetyczne, ozdobne kalkomanie do celów 
kosmetycznych, lakiery do paznokci, preparaty do pielę-
gnacji paznokci, odżywki do paznokci, sztuczne paznokcie, 
produkty perfumeryjne, perfumy, płyny do pielęgnacji wło-
sów, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, płyny 
po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycz-
nych, preparaty do opalania, preparaty do prostowania 
włosów, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, na-
klejki ozdobne do ciała, kleje do sztucznych rzęs, włosów, 
paznokci, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, 
rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucznych rzęs, pre-
paraty do ochrony przed słońcem, sole kąpielowe do celów 
innych niż lecznicze, suche szampony, szampony, szminki, 
kleje do przymocowywania sztucznych włosów, woda toa-
letowa, olejki toaletowe, produkty toaletowe, toniki kosme-
tyczne, pomadki do ust, waciki do celów kosmetycznych, 
patyczki z waty do celów kosmetycznych, wata do celów 
kosmetycznych, farby do włosów, lakiery do włosów, pre-
paraty do kręcenia włosów, woda kolońska, woda lawendo-
wa, woda toaletowa, woda zapachowa, wosk do depilacji, 
zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do ma-
sażu inne niż do celów medycznych.

(210) 486506 (220) 2018 05 29
(731) ŚNIEŻEK MIKOŁAJ P.P.H.U. MS-TOOLS, Głuchołazy
(540) vorfal

(531) 29.01.12, 27.05.01, 14.07.01
(510), (511) 6 imadła warsztatowe (metalowe), 7 obrabiarki, 
tokarki, frezarki, szlifierki, strugarki, wiertarki, polerki, ostrzarki, 
urządzenia do mycia, kosiarki do trawy elektryczne i spalino-
we, pistolety dozujące klej, pistolety do malowania, prostow-
nice, generatory prądu, piły, stoły do pił, urządzenia podno-
śnikowe, pompy wodne elektryczne i spalinowe, aparaty 
do spawania gazowego i elektrycznego, stoły do maszyn, 
narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, tarcze szli-
fierskie, gwintownice, narzynki, części maszyn, przekładnie 
zębate, brzeszczoty, uchwyty wiertarskie, stojany, wyrzy-
narki, noże do maszyn, ostrza do kosiarek, piły łańcuchowe, 
prowadnice do maszyn, suporty, uchwyty, frezy, młotki, 
kompresory, szczotki węglowe i grafitowe do części maszyn, 
maszyny na powietrze sprężone, przecinarki (narzędzia 
mechaniczne), pompy smarownicze, spawarki elektryczne, 
maszyny do ubijania, palniki gazowe do cięcia, maszyny 
do ostrzenia, palniki gazowe do lutowania, piły (maszyny), 
podnośniki, elektronarzędzia, urządzenia do spawania łu-
kiem elektrycznym, dystrybutory paliwa, wszystkie wyżej 
wymienione urządzenia i maszyny o napędzie innym niż 
ręczny, 8 narzędzia ręczne, kosiarki ogrodowe, piły - wyrzy-
narki, pistolety - narzędzia tarcze cierne, tarcze diamentowe 
jako części do narzędzi ręcznych, dłuta, frezy, gwintownice, 
klucze maszynowe, młotki, kosiarki ręczne, przyrządy do cię-
cia, brzeszczoty pił, uchwyty do pił, ostrza do narzędzi, cęgi 
do cięcia drutu, narzędzia do obróbki drewna, pilniki, piły, 
przycinacze do drzew, sekatory, rozwiertaki, strugi, przyrządy 
do szlifowania i ścierania, tarcze szlifierskie, tarniki, wiertarki, 
wiertła, uchwyty do wierteł, oprawki wiertarskie, wycinarki, 
szmergiel, świdry, śrubokręty, pasy do narzędzi, części ma-
szyn, kamienie szlifierskie, klucze maszynowe (stałe), klucze 
maszynowe nastawne, lewarki uruchamiane ręcznie, narzę-
dzia ręczne sterowane ręcznie, piły (narzędzia), wiertła, tar-
cze szlifierskie, cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne, szlifierskie, 
frezy, gwintownice, wszystkie wyżej wymienione narzędzia 
i maszyny o napędzie ręcznym, 9 urządzenia do ładowania 
akumulatorów, miarki, taśmy miernicze, prostowniki prądu, 
maski spawalnicze, suwmiarki, 19 przewody ciśnieniowe 
niemetalowe.

(210) 486507 (220) 2018 05 29
(731) ŚNIEŻEK MIKOŁAJ P.P.H.U. MS-TOOLS, Głuchołazy
(540) vorcan

(531) 14.07.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 6 imadła warsztatowe (metalowe), 7 obrabiarki, 
tokarki, frezarki, szlifierki, strugarki, wiertarki, polerki, ostrzarki, 
urządzenia do mycia, kosiarki do trawy elektryczne i spalino-
we, pistolety dozujące klej, pistolety do malowania, prostow-
nice, generatory prądu, piły, stoły do pił, urządzenia podno-
śnikowe, pompy wodne elektryczne i spalinowe, aparaty 
do spawania gazowego i elektrycznego, stoły do maszyn, 
narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, tarcze szli-
fierskie, gwintownice, narzynki, części maszyn, przekładnie 
zębate, brzeszczoty, uchwyty wiertarskie, stojany, wyrzy-
narki. noże do maszyn, ostrza do kosiarek, piły łańcuchowe, 
prowadnice do maszyn, suporty, uchwyty, frezy, młotki, 
kompresory, szczotki węglowe i grafitowe do części maszyn, 
maszyny na powietrze sprężone, przecinarki (narzędzia 
mechaniczne), pompy smarownicze, spawarki elektryczne, 
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maszyny do ubijania, palniki gazowe do cięcia, maszyny 
do ostrzenia, palniki gazowe do lutowania, piły (maszyny), 
podnośniki, elektronarzędzia, urządzenia do spawania łu-
kiem elektrycznym, dystrybutory paliwa, wszystkie wyżej 
wymienione urządzenia i maszyny o napędzie innym niż 
ręczny, 8 narzędzia ręczne, kosiarki ogrodowe, piły - wyrzy-
narki, pistolety - narzędzia tarcze cierne, tarcze diamentowe 
jako części do narzędzi ręcznych, dłuta, frezy, gwintownice, 
klucze maszynowe, młotki, kosiarki ręczne, przyrządy do cię-
cia, brzeszczoty pił, uchwyty do pił, ostrza do narzędzi, cęgi 
do cięcia drutu, narzędzia do obróbki drewna, pilniki, piły, 
przycinacze do drzew, sekatory, rozwiertaki, strugi, przyrządy 
do szlifowania i ścierania, tarcze szlifierskie, tarniki, wiertarki, 
wiertła, uchwyty do wierteł, oprawki wiertarskie, wycinarki, 
szmergiel, świdry, śrubokręty, pasy do narzędzi, części ma-
szyn, kamienie szlifierskie, klucze maszynowe (stałe), klucze 
maszynowe nastawne, lewarki uruchamiane ręcznie, narzę-
dzia ręczne sterowane ręcznie, piły (narzędzia), wiertła, tar-
cze szlifierskie, cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne, szlifierskie, 
frezy, gwintownice, wszystkie wyżej wymienione narzędzia 
i maszyny o napędzie ręcznym, 9 urządzenia do ładowania 
akumulatorów, miarki, taśmy miernicze, prostowniki prądu, 
maski spawalnicze, suwmiarki, 19 przewody ciśnieniowe 
niemetalowe.

(210) 486509 (220) 2018 05 29
(731) GEO-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Polfa Kutno

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 żywność dla dzieci i niemowląt, mleko modyfi-
kowane dla niemowląt, odżywki dla wcześniaków i niemow-
ląt na bazie mleka krowiego z dodatkami tłuszczu roślinnego, 
mleko dla niemowląt, mleko dla dzieci, odżywki dla dzieci, 
substytuty mleka matki, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, substancje dietetyczne dla niemowląt, artykuły 
żywnościowe na bazie białka do celów medycznych, suple-
menty diety, leki na receptę i bez recepty, musujące wita-
miny, leki lub suplementy diety w formie tabletek, 29 mle-
ko i produkty mleczne, mleko w proszku, napoje mleczne 
z przewagą mleka, mleko w proszku o różnych smakach, 
35 usługi reklamowe ,marketingowe, promocyjne w zakresie 
działalności gospodarczej związanej z żywnością dla nie-
mowląt i dzieci, mleka i produktów mlecznych, mleka mo-
dyfikowanego dla niemowląt, odżywek dla dzieci, substancji 
dietetycznych, suplementów diety, leków, witamin, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej zwią-
zanej z żywnością dla niemowląt i dzieci, mleka i produktów 
mlecznych, mleka modyfikowanego dla niemowląt, od-
żywek dla dzieci, substancji dietetycznych, suplementów 
diety, leków, witamin, usługi prowadzenia sprzedaży mleka 
w proszku, mleka w proszku dla dzieci, żywności dla dzieci 
i niemowląt, mleka i produktów mlecznych, mleka mody-
fikowanego dla niemowląt, odżywek dla dzieci, substancji 
dietetycznych, suplementów diety, leków, witamin.

(210) 486510 (220) 2018 05 29
(731) SGS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) KSUB krajowy standard uwierzytelniania biomasy

(531) 01.03.02, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badanie i doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc 
i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego przedsię-
biorstwami w sektorze energetycznym, usługi w zakresie 
związanym z jakościową i ilościową kontrolą towarów w im-
porcie, eksporcie i tranzycie, 36 usługi w zakresie bankowości 
inwestycyjnej, konsultacje finansowe w sektorze energetyki, 
konsultacje dotyczące finansowania projektów energetycz-
nych, 41 usługi edukacyjne dotyczące ochrony środowiska, 
42 kontrola, szacowanie i audyt jakości produktów jednostek 
certyfikujących w celu zagwarantowania i weryfikacji zgod-
ności z krajowymi i międzynarodowymi normami i standar-
dami, kontrola, szacowania i audyt usług świadczonych przez 
jednostki certyfikujące w celu zagwarantowania i weryfika-
cji zgodności z krajowymi i międzynarodowymi normami 
i standardami, audyt dotyczący, obrotu biomasą na cele 
energetyczne, prowadzenie działalności konsultingowej 
w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, 
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, oce-
na zagrożeń środowiskowych, monitoring środowiskowy 
terenów utylizacji odpadów, monitoring środowiskowy ob-
szarów składowania odpadów, usługi doradcze dotyczące 
ochrony środowiska, usługi konsultacyjne dotyczące plano-
wania środowiskowego, opracowywanie zintegrowanych 
koncepcji gospodarki energetycznej, usługi doradcze zwią-
zane z wydajnością energetyczną, 44 doradztwo i konsulta-
cje w zakresie rolnictwa i leśnictwa.

(210) 486527 (220) 2018 05 29
(731) DOGMAT SYSTEMY SPÓŁKA AKCYJNA, Suchy Las
(540) F+ Faktoring+

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.15.01, 24.13.25, 24.15.13, 24.17.05
(510), (511) 35 usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, 
fakturowanie, sporządzanie faktur, audyt finansowy, audyt 
przedsiębiorstw, audyt działalności gospodarczej, audyt 
sprawozdań finansowych, rachunkowość, księgowość i au-
dyt, doradztwo związane z audytem, 36 usługi w zakresie 
faktoringu faktur, usługi w zakresie dyskonta faktur, windyka-
cja, skomputeryzowana windykacja wymagalnych należno-
ści, elektroniczne usługi windykacji należności, windykacja 
należności i odzyskiwanie długów, windykacja należności 
i odzysk długu, usługi w zakresie windykacji długu i fakto-
ringu wierzytelności, finansowanie projektów, zapewnianie 
finansowania, finansowanie pożyczek, usługi finansowania, 
finansowe usługi konsultingowe, indywidualne planowanie 
finansowe, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finanso-
we, pomoc finansowa, inwestycje finansowe, organizowanie 
transakcji finansowych, zarządzanie ryzykiem finansowym, 
usługi finansowo-inwestycyjne, informacja finansowa, usługi 
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doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, zapewnienie 
finansowania dla firm, zapewnienie finansowania dla przed-
siębiorstw, usługi finansowe dla spółek, usługi finansowe, 
pieniężne i bankowe, ściąganie należności i faktoring.

(210) 486543 (220) 2018 05 30
(731) REMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska
(540) WHR
(510), (511) 7 maszyny dla górnictwa, 12 wózki hamulcowe, 
podzespoły sprzęgające kolejki podwieszane.

(210) 486561 (220) 2018 05 30
(731) WYDAWNICTWO ZIELONA SOWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ !

(531) 27.05.01, 26.01.04, 03.06.03
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, atlasy, czasopisma, ga-
zety, kalendarze, karty pocztowe, książeczki, książki, litografie, 
magazyny, mapy, podręczniki, publikacje drukowane, repro-
dukcje graficzne, wydruki graficzne.

(210) 486563 (220) 2018 05 30
(731) WYDAWNICTWO ZIELONA SOWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Zaopiekuj się mną !

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, atlasy, czasopisma, ga-
zety, kalendarze, karty pocztowe, książeczki, książki litografie, 
magazyny, mapy, podręczniki, publikacje drukowane, repro-
dukcje graficzne, wydruki graficzne.

(210) 486585 (220) 2018 05 30
(731) STAUBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Stauber.

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 kleje i zaprawy klejowe do celów budowla-
nych, 2 pokrywające powierzchnie dekoracyjne i ochronne 
kompozycje trwałe lub tymczasowe, w szczególności farby 
i lakiery, preparaty zabezpieczające do metali, podkłady, po-
włoki gruntowe, środki zabezpieczające przed niszczeniem 

murów w formie preparatów proszkowych, płynnych, pół-
płynnych, 17 kleje izolacyjne, preparaty płynne, półpłynne 
i w postaci proszku do rozprowadzania cieczą, przeznaczone 
do uzyskiwania powłok uszczelniających i hydroizolujących 
w budownictwie, zaprawy izolacyjne, żywice ochronne, 
19 cementowe powłoki budowlane, materiały budowlane 
niemetalowe, masy tynkarskie, zaprawy budowlane.

(210) 486591 (220) 2018 06 01
(731) INSTANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory
(540) MONT ROYAL
(510), (511) 30 kawa, kawa rozpuszczalna, namiastki kawy.

(210) 486592 (220) 2018 06 01
(731) INSTANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory
(540) BEFIT
(510), (511) 30 kawa, kawa rozpuszczalna, namiastki kawy.

(210) 486595 (220) 2018 06 01
(731) INSTANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory
(540) OMBRE
(510), (511) 30 kawa, kawa rozpuszczalna, namiastki kawy.

(210) 486603 (220) 2018 06 01
(731) FADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) COOLING CARE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.18
(510), (511) 1 środki do wytrawiania, związki do trawienia, 
środki chemiczne do trawienia, dodatki chemiczne zapo-
biegające sedymentacji, preparaty odkamieniające do ce-
lów przemysłowych, substancje do usuwania oleju stoso-
wane w procesach produkcyjnych, produkty chemiczne 
do oczyszczania ścieków, preparaty do klarowania, chemika-
lia czyszczące, 2 preparaty do konserwacji i zabezpieczania, 
preparaty zabezpieczające przed rdzą, środki zabezpiecza-
jące przed rdzą, środki antykorozyjne posiadające właści-
wości usuwania kamienia kotłowego, środki przeciwero-
zyjne, produkty antykorozyjne do metali, powłoki w sprayu 
[antykorozyjne], 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, 
środki do usuwania kamienia, środki czyszczące do metalu, 
produkty do udrażniania odpływów, kanałów, rur i zlewów, 
7 maszyny do mycia ciśnieniowego, uniwersalne wysokoci-
śnieniowe urządzenia do czyszczenia, wielofunkcyjne urzą-
dzenia do czyszczenia parowego, maszyny do czyszczenia 
przemysłowego, automatyczne maszyny do czyszczenia, 
przemysłowe maszyny próżniowe do czyszczenia, ultra-
dźwiękowe przyrządy czyszczące do użytku przemysło-
wego, przemysłowe maszyny czyszczące, wykorzystujące 
dysze ciśnieniowe, maszyny i urządzenia do czyszczenia 
[elektryczne], maszyny i urządzenia do czyszczenia rur, linii 
przesyłowych, wkładów chłodzenia, układów grzania, od-
pływów oraz systemów kanalizacji, maszyny i urządzenia 
do czyszczenia wymienników ciepła, narzędzi, maszyn oraz 
silników, maszyny i urządzenia do odtykania zanieczyszczo-
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nych kanałów w narzędziach, wymiennikach ciepła oraz 
układach kanalizacji, maszyny do przetykania kanalizacji, 
maszyny do uzdatniania ścieków, maszyny do uzdatnia-
nia odpływów, pompy, kompresory i wentylatory, wirniki 
pomp, membrany, membrany do pomp, pompy tłoczące, 
pompy elektryczne, pompy do cieczy, pompy pneuma-
tyczne, pompy hydrauliczne, pompy próżniowe [maszyny], 
pompy wysokotemperaturowe, zawory do pomp, wały 
do pomp, urządzenia pompujące [maszyny], pompy [ma-
szyny], zawory, serwozawory, membrany zaworów, zawo-
ry hydrauliczne, siłowniki do zaworów, maszyny do filtro-
wania, filtry do maszyn, filtry do silników, filtry do gazów 
[maszyny], filtry do płynów [maszyny], filtry oleju [części 
maszyn], filtry oleju [pojazdy], urządzenia filtrujące, separu-
jące i wirówki, maszyny sterowane komputerowo do two-
rzenia trójwymiarowych form projektów generowanych 
za pomocą procesu przyrostowego, maszyny do wtrysko-
wego formowania tworzyw sztucznych, systemy szyb-
kiego prototypowania, mianowicie urządzenia sterowane 
komputerowo do produkcji modeli trójwymiarowych, ma-
szyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych, 
części do maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, 
urządzenia peryferyjne do maszyn do przetwórstwa two-
rzyw sztucznych, formy wtryskowe. tłoczniki, gorące dysze 
do form wtryskowych, drukarki 3D, urządzenia do napowie-
trzania [maszyny], pompy do napowietrzania, 9 termostaty, 
urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do re-
gulowania temperatury [termostaty], przełączniki czujniko-
we, czujniki dla silników, narzędzi, maszyn oraz układów ka-
nalizacji, czujniki zanieczyszczenia, czujniki ciepła, czujniki 
temperatury, czujniki przepływu, czujniki laserowe, czujniki 
ruchu, czujniki zderzenia, czujniki pozycjonowania, czujni-
ki ultradźwiękowe, czujniki pomiarowe, czujniki poziomu 
płynów, zdalne czujniki temperatury, czujniki ciśnienia, 
czujniki promieniowania podczerwonego, regulatory ter-
miczne, oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywa-
nia problemów, oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, 
oprogramowanie komputerowe do optymalizacji narzędzi, 
maszyn, wymienników ciepła oraz układów kanalizacji, 
komputerowe oprogramowanie do optymalizacji kanałów 
transmisyjnych, grzejących oraz chłodzących, programy sy-
mulacyjne, urządzenia symulacyjne, 37 czyszczenie, odty-
kanie oraz mycie linii przesyłowych, systemów grzania oraz 
chłodzenia, czyszczenie, odtykanie oraz mycie wymienni-
ków ciepła, narzędzi (zwłaszcza form wtryskowych, form 
do rozdmuchu, form do odlewania ciśnieniowego), maszyn 
oraz systemach kanalizacji, projektowanie i optymalizacja 
narzędzi, maszyn, wymienników ciepła oraz układów kana-
lizacji, projektowanie i optymalizacja kanałów transmisyj-
nych, grzejących oraz chłodzących, udrożnianie odpływów, 
rur oraz kanałów, 42 usługi diagnostyki komputerowej, 
usługi testowania diagnostycznego wspomagane kompu-
terowo, pobieranie próbek do badania zanieczyszczenia, 
pobieranie próbek do badania skażenia, świadczenie usług 
pobierania próbek i analitycznych w celu oceny poziomów 
zanieczyszczenia, świadczenie usług pobierania próbek 
i analitycznych w celu sprawdzenia skażenia, udostępnianie 
wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury 
obliczeniowe, udostępnianie wirtualnych środowisk kom-
puterowych poprzez chmury obliczeniowe, symulacja roz-
kładu ciepła i przepływu płynów wewnątrz linii przesyło-
wych, systemów grzejących oraz chłodzących.

(210) 486609 (220) 2018 06 01
(731) KUBA LAKIERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biała-Podlaska

(540) NEWCAR Professional Color System

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 barwniki chemiczne do emalii i szkła, prepa-
raty chemiczne do matowienia emalii, preparaty chemicz-
ne do wytwarzania emalii, produkty do zmętniania emalii, 
preparaty chemiczne do wytwarzania farb, grafit do celów 
przemysłowych, preparaty do matowienia emalii lub szkła, 
rozpuszczalniki do lakierów, sole do barwienia metali, utrwa-
lacze barwników do metali, preparaty do zwilżania, 2 aliza-
ryna, farby aluminium, lakier bitumiczny, cynkowa biel, czer-
nidła, emalie, farby, farby podkładowe do metalu, fustina, 
lakiery, preparaty zapobiegające matowieniu metali, ognio-
odporne farby, pigmenty, powłoki zabezpieczające przed 
korozją podwozie pojazdów, powłoki, preparaty zabezpie-
czające do metali, rozcieńczalniki do lakierów, sumak do la-
kierów, utrwalacze, 3 środki do usuwania lakierów, preparaty 
do polerowania, środki do polerowania, środki do nadawania 
połysku, preparaty do usuwania rdzy, 37 lakierowanie, ma-
lowanie, mycie pojazdów, mycie samochodów, piaskowanie, 
polerowanie pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed 
korozją.

(210) 486612 (220) 2018 06 01
(731) BĄK BARTŁOMIEJ VOGI, Świlcza
(540) VOGI
(510), (511) 6 metalowe kratki odpływowe, metalowe krat-
ki ściekowe podłogowe, metalowe złączki rurowe, osprzęt 
do rur - złączki metalowe, złączki rur metalowe, 17 maty izola-
cyjne, maty termoizolacyjne, niemetalowe złączki do rur ela-
stycznych, połączenia rurowe - złączki niemetalowe, złączki, 
złączki niemetalowe do rur, 19 kanały odpływowe, nie z me-
talu, kanały ściekowe, nie z metalu, kratki burzowe - drenażo-
we konstrukcje betonowe, niemetalowe kratki wentylacyjne 
do budynków, niemetalowe odpływy do użytku do budo-
wy instalacji wodoodpornej piwnic, odpływy niemetalowe, 
odpływy podłogowe z materiałów niemetalowych, rury 
spustowe niemetalowe, rury odpływowe, rury ściekowe 
niemetalowe, rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe, 
rury wodociągowe- nie z metalu, ścieki uliczne niemetalo-
we, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa w tym za pośrednic-
twem strony internetowej na rzecz osób trzecich, prowa-
dzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż  
on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: me-
talowe kratki odpływowe, metalowe kratki ściekowe pod-
łogowe, metalowe złączki rurowe, osprzęt do rur - złączki 
metalowe, złączki rur metalowe, maty izolacyjne, maty 
termoizolacyjne, niemetalowe złączki do rur elastycznych, 
połączenia rurowe- złączki niemetalowe, złączki, złączki nie-
metalowe do rur, kanały odpływowe, nie z metalu, kanały 
ściekowe, nie z metalu, kratki burzowe jako drenażowe kon-
strukcje betonowe, niemetalowe kratki wentylacyjne do bu-
dynków, niemetalowe odpływy do użytku do budowy insta-
lacji wodoodpornej piwnic, odpływy niemetalowe, odpływy 
podłogowe z materiałów niemetalowych, rury spustowe 
niemetalowe, rury odpływowe, rury ściekowe niemetalowe, 
rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe, rury wodocią-
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gowe- nie z metalu, ścieki uliczne niemetalowe, marketing, 
reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama tele-
wizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach inter-
netowych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów 
związanych z promocją następujących towarów: metalowe 
kratki odpływowe, metalowe kratki ściekowe podłogowe, 
metalowe złączki rurowe, osprzęt do rur- złączki metalowe, 
złączki rur metalowe, maty izolacyjne, maty termoizolacyjne, 
niemetalowe złączki do rur elastycznych, połączenia rurowe- 
złączki niemetalowe, złączki, złączki niemetalowe rur, kanały 
odpływowe, nie z metalu, kanały ściekowe, nie z metalu, krat-
ki burzowe- drenażowe konstrukcje betonowe, niemetalowe 
kratki wentylacyjne do budynków, niemetalowe odpływy 
do użytku do budowy instalacji wodoodpornej piwnic, od-
pływy niemetalowe, odpływy podłogowe z materiałów nie-
metalowych, rury spustowe niemetalowe, rury odpływowe, 
rury ściekowe niemetalowe, rury sztywne i zawory do nich, 
niemetalowe, rury wodociągowe- nie z metalu, ścieki uliczne 
niemetalowe, udzielanie porad handlowych konsumentom, 
promocja sprzedaży.

(210) 486678 (220) 2018 06 04
(731) MAKRO K&K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cmolas
(540) Fittolini

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 30 budyń ryżowy, chipsy jako produkty zbo-
żowe, gluten jako artykuł spożywczy, gryka przetworzona, 
herbaty, imbir, jęczmień gnieciony i łuskany, kasza manna, 
kasza owsiana, kasza gryczana, kasze spożywcze, kawa, kiełki 
pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kleik spożyw-
czy na bazie mleka, kukurydza mielona, prażona, palona, ku-
skus - kasza, makarony, mąka pszenna, owsiana, jęczmienna, 
kukurydziana, sojowa, orzechowa, gorczycowa, mąka, musli, 
owies ekspandowany, owies gnieciony i łuskany, płatki ku-
kurydziane, owsiane i zbożowe, potrawy i żywność na bazie 
mąki, przekąski ryżowe, wafle ryżowe, zioła do celów spo-
żywczych, 35 usługi w zakresie: badań marketingowych, 
badania rynku, doradztwa specjalistycznego w sprawach 
działalności gospodarczej i handlowej, doradztwa w organi-
zowaniu, prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodar-
czą i handlową, informacji handlowej, informacji o działalno-
ści gospodarczej, organizowania wystaw i targów w celach 
handlowych lub reklamowych, reklamy radiowej, reklamy 
telewizyjnej, reklamy w prasie, reklamy na stronach inter-
netowych, rozpowszechniania materiałów reklamowych, 
wynajmowania przestrzeni reklamowej, sprzedaży dla osób 
trzecich: zbieranie w jednym miejscu z korzyścią dla innych 
osób towarów takich jak: budyń ryżowy, chipsy jako pro-
dukty zbożowe, gluten jako artykuł spożywczy, gryka prze-
tworzona, herbaty, imbir, jęczmień łuskany i gnieciony, kasza 
manna, kasza owsiana, kasza gryczana, kasze spożywcze, 
kawa, kiełki pszenne do celów spożywczych dla ludzi, kle-
ik spożywczy na bazie mleka, kukurydza mielona, prażona, 
palona, kuskus - kasza, makarony, mąka pszenna, owsiana, 
jęczmienna, kukurydziana, sojowa, orzechowa, gorczycowa, 
mąka, musli, owies ekspandowany, owies gnieciony i łuskany, 
płatki kukurydziane, owsiane i zbożowe, potrawy i żywność 
na bazie mąki, przekąski ryżowe, wafle ryżowe, zioła do ce-

lów spożywczych, umożliwiające klientom zapoznanie się 
z nimi w godny sposób i ich nabywanie, w specjalistycznym 
sklepie lub w hurtowni, również poprzez Internet.

(210) 486687 (220) 2018 06 04
(731) MAKRO K&K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cmolas
(540) fittolini
(510), (511) 30 budyń ryżowy, chipsy jako produkty zbo-
żowe, gluten jako artykuł spożywczy, gryka przetworzona, 
herbaty, imbir, jęczmień gnieciony i łuskany, kasza manna, 
kasza owsiana, kasza gryczana, kasze spożywcze, kawa, 
kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kleik 
spożywczy na bazie mleka, kukurydza mielona, prażona, 
palona, kuskus - kasza, makarony, mąka pszenna, owsiana, 
jęczmienna, kukurydziana, sojowa, orzechowa, gorczyco-
wa, mąka, musli, owies ekspandowany, owies gnieciony 
i łuskany, płatki kukurydziane, owsiane i zbożowe, po-
trawy i żywność na bazie mąki, przekąski ryżowe, wafle 
ryżowe, zioła do celów spożywczych, 35 usługi w zakre-
sie: badań marketingowych, badania rynku, doradztwa 
specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej 
i handlowej, doradztwa w organizowaniu, prowadzeniu 
i zarządzaniu działalnością gospodarczą i handlową, infor-
macji handlowej, informacji o działalności gospodarczej, 
organizowania wystaw i targów w celach handlowych lub 
reklamowych, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej, re-
klamy w prasie, reklamy na stronach internetowych, roz-
powszechniania materiałów reklamowych, wynajmowa-
nia przestrzeni reklamowej, sprzedaży dla osób trzecich: 
zbieranie w jednym miejscu z korzyścią dla innych osób 
towarów takich jak: budyń ryżowy, chipsy jako produkty 
zbożowe, gluten jako artykuł spożywczy, gryka przetwo-
rzona, herbaty, imbir, jęczmień łuskany i gnieciony, kasza 
manna, kasza owsiana, kasza gryczana, kasze spożywcze, 
kawa. kiełki pszenne do celów spożywczych dla ludzi, kle-
ik spożywczy na bazie mleka, kukurydza mielona, prażona, 
palona, kuskus - kasza, makarony, mąka pszenna, owsiana, 
jęczmienna, kukurydziana, sojowa, orzechowa, gorczyco-
wa, mąka, musli, owies ekspandowany, owies gnieciony 
i łuskany, płatki kukurydziane, owsiane i zbożowe, potra-
wy i żywność na bazie mąki, przekąski ryżowe, wafle ryżo-
we, zioła do celów spożywczych, umożliwiające klientom 
zapoznanie się z nimi w godny sposób i ich nabywanie, 
w specjalistycznym sklepie lub w hurtowni, również po-
przez Internet.

(210) 486698 (220) 2018 06 04
(731) MALANOWSKA MAŁGORZATA, CIEBIELSKA-BORUTA 

ALICJA SKLEP ROGAL SPÓŁKA CYWILNA, Głogów
(540) KANAPKI DO ŁAPKI
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(531) 08.01.06, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kanapki, dania gotowe i wytrawne przeką-
ski, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolady i desery, ziarna 
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty 
do pieczenia i drożdże.

(210) 486713 (220) 2018 06 04
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE CENTER CRACOW 

JANUSZ NOWOSAD, LESZEK KOSZAŁKA  
SPÓŁKA JAWNA, Kraków

(540) 

(531) 11.03.01, 29.01.12
(510), (511) 33 wina mszalne.

(210) 486715 (220) 2018 06 04
(731) WAWRZYNIAK PRZEMYSŁAW  PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE WAXPOL, 
Ostrów Wielkopolski

(540) Waxpol

(531) 27.05.01, 29.01.12, 13.01.01, 13.01.07, 13.01.25
(510), (511) 4 znicze, wkłady do zniczy, świece, 35 sprzedaż 
hurtowa i detaliczna zniczy, wkładów do zniczy oraz świec, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna układów wydechowych.

(210) 486718 (220) 2018 06 05
(731) MAGNAPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Peelderm L

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki funkcjonalne, kosme-
tyki upiększające, kosmetyki do pielęgnacji skóry, peelingi 
do twarzy, peelingi do ciała, preparaty złuszczające do pie-
lęgnacji skóry, preparaty złuszczające do oczyszczania skó-
ry, żele do twarzy i ciała, preparaty kosmetyczne, preparaty 
do pielęgnacji skóry, środki do oczyszczania skóry twarzy 

i ciała, 5 preparaty złuszczające do użytku dermatologicz-
nego, preparaty medyczne, preparaty dermatologiczne, 
farmaceutyczne produkty dermatologiczne, peelingi 
dermatologiczne.

(210) 486737 (220) 2018 06 05
(731) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH 

KOMEL, Katowice
(540) OD 1948 KOMEL NAPĘDY I MASZYNY ELEKTRYCZNE

(531) 15.01.13, 15.07.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 7 silniki lotnicze, generatory elektryczności, silni-
ki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki do ło-
dzi, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, narzędzia 
ręczne o napędzie innym niż ręczny, 9 baterie elektryczne, 
baterie elektryczne do pojazdów, elektryczne urządze-
nia pomiarowe, 12 pojazdy elektryczne, silniki elektryczne 
do pojazdów lądowych, 42 badania naukowe, badania tech-
niczne, badania w dziedzinie mechaniki, usługi świadczone 
przez laboratoria naukowe, prace badawczo-rozwojowe nad 
nowymi produktami dla osób trzecich, opracowywanie pro-
jektów technicznych.

(210) 486752 (220) 2018 06 05
(731) KOSTUSIAK MARIA N.Z.O.Z. TECHNODENT, Łęczyca
(540) INTEGRA
(510), (511) 10 biodegradowalne implanty do zespalania 
kości, implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych 
materiałów, protezy dentystyczne, przyrządy i przybory 
dentystyczne, aparatura dentystyczna, elektryczna, ochra-
niacze zębów do celów dentystycznych, sztyfty dentystycz-
ne do sztucznych zębów, wiertła dentystyczne, aparatura 
diagnostyczna do celów medycznych, 40 usługi technika 
dentystycznego, frezowanie, odlewanie metali, odpuszcza-
nie metali, polerowanie materiałami ściernymi, powlekanie 
galwaniczne, powlekanie metalu.

(210) 486754 (220) 2018 06 05
(731) INNOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin
(540) Fabryka Diamentów
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: preparaty higieniczne w postaci 
środków toaletowych, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji ciała, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: preparaty kosmetyczne do twarzy, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: preparaty ścierne do ciała, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: tłusz-
cze do celów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: zestawy kosmety-
ków, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: olejki do masażu, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: odżywki do skó-
rek wokół paznokci, usługi sprzedaży detalicznej związane 
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z następującymi produktami: nielecznicze produkty toaleto-
we, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: maści do celów kosmetycznych, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: la-
kier do celów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: kremy do masażu, 
nie do celów leczniczych, usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: kosmetyki zawierające 
pantenol, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: kosmetyki zawierające kwas hialurono-
wy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: kosmetyki zawierające keratynę, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
kosmetyki w formie olejków, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: kosmetyki i prepara-
ty kosmetyczne, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: kosmetyki do użytku osobistego, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: środki perfumeryjne i zapachowe, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: prepara-
ty do mycia i pielęgnacji ciała, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: preparaty i artykuły 
higieniczne, 44 usługi w zakresie ozdabiania ciała, analiza ko-
lorów [usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, depilacja 
woskiem, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, 
doradztwo w zakresie urody, doradztwo świadczone za po-
średnictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, 
elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w celu usu-
wania owłosienia, fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, higiena 
i pielęgnacja urody, gabinety pielęgnacji skóry, kosmetyczne 
usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczne usuwa-
nie żylaków za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg laserowy 
na wzrost włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, ku-
racje do włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, 
manicure, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, mycie 
włosów szamponem, nakładanie produktów kosmetycznych 
na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, 
odbudowa włosów, ozdabianie ciała, pielęgnacja stóp, salo-
ny fryzjerskie, salony piękności, stylizacja, układanie włosów, 
udostępnianie obiektów i sprzętu toaletowego, udzielanie 
informacji o urodzie, udzielanie informacji w dziedzinie sty-
lizacji włosów, udzielanie informacji związanych z usługami 
salonów piękności, usługi doradcze dotyczące kosmety-
ków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, ścinanie 
włosów, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze 
związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego 
makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa w zakresie 
pielęgnacji włosów, usługi farbowania brwi, usługi farbowa-
nia rzęs, usługi farbowania włosów, usługi koloryzacji brwi, 
usługi koloryzacji rzęs, usługi kosmetycznej pielęgnacji cia-
ła, usługi kształtowania brwi, usługi laserowego usuwania 
owłosienia, usługi manicure i pedicure, usługi pielęgnacji pa-
znokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi salonu fryzjerskiego dla 
mężczyzn, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi 
salonów pielęgnacji paznokci, usługi w zakresie pielęgnacji 
skóry, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakre-
sie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie trwałego usuwa-
nia i redukcji owłosienia, usługi zabiegów kosmetycznych 
na twarz i ciało, zabiegi depilacyjne, zabiegi kosmetyczne, 
zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twa-
rzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne 
na ciało, twarz i włosy, masaż.

(210) 486756 (220) 2018 06 05
(731) CWK OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka

(540) FLY & MORE KONGRES BRANŻOWY

(531) 18.05.01, 26.05.16, 26.05.01, 26.04.05, 26.11.02, 24.17.25, 
27.05.01

(510), (511) 41 informacja o imprezach rozrywkowych.

(210) 486758 (220) 2018 06 05
(731) MAGNAPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Foto-dermal

(531) 27.05.17, 29.01.12, 24.17.25
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki funkcjonalne, kosme-
tyki upiększające, kosmetyki przeciwzmarszczkowe, kremy 
do pielęgnacji skóry, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy 
do twarzy, kremy do użytku kosmetycznego, kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, toniki do twarzy, kosmetyki w postaci 
płynów, kosmetyki w formie mleczek, maseczki do skóry, 
żele do twarzy, olejki do ciała, płyny do pielęgnacji skóry, 
preparaty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, 
5 dermatologiczne kremy do twarzy, preparaty medyczne, 
preparaty dermatologiczne, kremy lecznicze, płyny do użyt-
ku dermatologicznego, żele do użytku dermatologicznego, 
kremy do użytku dermatologicznego, farmaceutyczne pro-
dukty dermatologiczne, preparaty do fotodynamicznej tera-
pii skóry.

(210) 486767 (220) 2018 06 05
(731) ZAPORA ROBERT PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE RAPU, Rzeszów
(540) Kamuflage

(531) 27.05.01, 27.05.05, 01.01.02
(510), (511) 25 odzież; odzież damska; odzież męska; obu-
wie; kurtki, nakrycia głowy; krawaty; kamizelki; bielizna oso-
bista, bielizna nocna; odzież sportowa; dresy; spodnie; buty 
sportowe, buty wizytowe; chusty; czapki; podkoszulki; ręka-
wiczki; skarpetki; spódnice; sukienki; swetry; szaliki; bluzki; ko-
szule; T-shirty; odzież młodzieżowa, kurtki i spodnie snowbo-
ardowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży damskiej, 
męskiej oraz młodzieżowej, sprzedaż on-line, prowadzenie 
sklepu internetowego, sprzedaż akcesoriów modowych 
damskich i męskich, plecaków, toreb, obuwia, zegarków, cza-
pek, sprzedaż sprzętu sportowego takiego jak deski snow-
boardowe, deskorolki, longboard, wakeboard, butów i wią-
zań snowboardowych, łożysk i kółek do deskorolek, sprzedaż 
odzieży sportowej, kurtek i spodni snowboardowych, bieli-
zny termoaktywnej, gogli i kasków snowboardowych.

(210) 486784 (220) 2018 06 06
(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
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(540) RODZINA ZDROWIA Neofer

(531) 27.05.01, 27.05.05, 02.09.01, 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.

(210) 486796 (220) 2018 06 06
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) Hialiq Spectrum
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetycz-
ne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycz-
nych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, 
lotony do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycz-
nych, maseczki kosmetyczne, olejki do celów kosmetycz-
nych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych, 
olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, wody 
kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do ką-
pieli, żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki 
do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, 
środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płuka-
nia jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów 
medycznych, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania 
i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty 
do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki 
do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depi-
lacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 pro-
dukty kosmetyczne do celów leczniczych, mydła lecznicze, 
oleje lecznicze, preparaty do kąpieli leczniczych, preparaty 
terapeutyczne do kąpieli, błota i borowiny do kąpieli, błota 
i borowiny do celów leczniczych, sole do kąpieli mineral-
nych, preparaty farmaceutyczne, lotony do celów farmaceu-
tycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi, 44 usługi 
kosmetyczne i w zakresie pielęgnacji urody, w tym usługi 
kosmetyczek, salonów piękności i ośrodków SPA, usługi ga-
binetów odnowy biologicznej, usługi fryzjerskie, manicure, 
pedicure, masaż, usługi solariów, usługi sauny, usługi w za-
kresie dermatologii estetycznej i leczniczej, usługi z zakresu 
medycyny estetycznej, aromaterapia, fizjoterapia, informacja 
i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody i stosowania pro-
duktów kosmetycznych, doradztwo dotyczące wizażu.

(210) 486798 (220) 2018 06 06
(731) BIEGONICE SKŁADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) BIEGONICE SKŁADY

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.09, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i de-
talicznej materiałów budowlanych metalowych i nieme-
talowych, takich jak: cegły pełne i perforowane, cegły ele-
wacyjne, w tym pokryte glazurą, cegły klinkierowe, pustaki 

ścienne i stropowe, ceglane kształtki kominowe, pustaki 
wentylacyjne, przewody kominowe w tym z izolacją ter-
miczną, wyroby z betonu komórkowego, takie jak: bloczki, 
płytki, kształtki, nadproża, pustaki szalunkowe, dachówki ce-
ramiczne, gąsiory, gonty papowe, płyty dachowe z tworzyw 
sztucznych, daszki i osłony przeciwwiatrowe, okna dachowe, 
rynny i rury spustowe, kostka brukowa klinkierowa i betono-
wa, ceramiczne płyty chodnikowe materiały termoizolacyne: 
w tym z wełny mineralnej, styropian, systemy dociepleń, ma-
teriały hydroizolacyjne: papy, w tym zgrzewalne, preparaty 
do hydroizolacji, folie budowlane, płytki ceramiczne: ścien-
ne, podłogowe, elewacyjne, wyposażenie łazienek: wanny 
umywalki, kabiny prysznicowe brodziki, muszle ustępowe, 
bidety, armatura łazienkowa w tym kolumny natryskowe 
i systemy do hydromasażu, kleje, fugi, silikony, tynki, listwy 
wykończeniowe, zaprawy tynkarskie, murarskie, hydroizo-
lacyjne, emulsje do gruntowania, farby lakiery, impregnaty, 
pianki budowlane, wentylatory przewody wentylacyjne 
i ich osprzęt, rury kanalizacyjne i studzienki, materiały BHP, 
środki czystości, ubrania robocze i ochronne, elektronarzę-
dzia i sprzęt elektryczny, narzędzia ręczne, myjki ciśnieniowe, 
odkurzacze, środki do konserwacji samochodów, akcesoria 
samochodowe narzędzia ogrodnice i sprzęt do pielęgnacji 
ogrodów.

(210) 486820 (220) 2018 06 06
(731) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) murator

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektro-
niczne [ładowalne], publikacje elektroniczne, do pobrania, 
publikacje w formie elektronicznej do pobrania, publikacje 
elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, gazety 
elektroniczne do pobrania, 16 publikacje drukowane, publi-
kacje reklamowe, publikacje periodyczne drukowane, publi-
kacje promocyjne, publikacje edukacyjne, katalogi, drukowa-
ne komunikaty prasowe, gazety, 35 publikacja reklam, usługi 
prenumeraty gazet, reklama, reklama korespondencyjna, re-
klama i marketing, reklama w czasopismach, reklamy on-line, 
organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, 
organizacja konkursów w celach reklamowych, prenumero-
wanie gazet, prenumeraty dzienników elektronicznych, ad-
ministrowanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], usługi 
prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi reklamy praso-
wej, przygotowywanie reklam prasowych,  usługi reklamo-
we dotyczące gazet, prenumerata gazet [dla osób trzecich], 
38 udostępnianie forów internetowych on-line, przesyłanie 
wiadomości, przesyłanie zamówień drogą elektroniczną, prze-
syłanie informacji drogą on-line, bezprzewodowe elektronicz-
ne przesyłanie danych, przesyłanie danych za pośrednictwem 
środków elektronicznych, transmisja danych za pomocą urzą-
dzeń audiowizualnych, fora [pokoje rozmów] dla serwisów 
społecznościowych, udostępnianie internetowego forum 
dyskusyjnego, udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjne-
go, usługi agencji prasowych, usługi transmisji strumieniowej 
w zakresie treści wideo, audio i telewizji, emisja programów 
telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i te-
lewizji za opłatą [pay-per-view], usługi nadawania interaktyw-
nej telewizji i radia, nadawanie informacji za pośrednictwem 
telewizji, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cy-
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frowe, interaktywne usługi nadawania programów i łączności, 
41 publikacje multimedialne, publikacja czasopism, publikacja 
broszur, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych (niepobieralnych), przygotowywa-
nie tekstów do publikacji, publikacja gazet elektronicznych  
on-line, publikowanie materiałów multimedialnych on-line, 
usługi prezentacji audiowizualnych do celów rozrywkowych, 
usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, 
organizowanie konkursów, prowadzenie konkursów w inter-
necie, organizowanie gier i konkursów, organizacja konkursów 
edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych, orga-
nizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], multimedialne 
wydania gazet, publikowanie multimedialne magazynów, cza-
sopism i gazet, publikowanie gazety dla klientów w internecie, 
publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, 42 do-
radztwo projektowe, projektowanie budowlane, projektowa-
nie konstrukcji, projektowanie umeblowania, projektowanie 
urbanistyczne, usługi projektowania, przygotowywanie pro-
jektu architektonicznego, opracowywanie projektów budow-
lanych, opracowywanie projektów technicznych, projekto-
wanie architektoniczne, profesjonalne doradztwo w zakresie 
architektury, usługi architektoniczne w zakresie projektowania 
budynków, usługi profesjonalne związane z projektami archi-
tektonicznymi, usługi doradcze w zakresie architektury, usługi 
w zakresie architektury i projektowania wnętrz, dostarczanie 
informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego 
za pośrednictwem strony internetowej, doradztwo eksperckie 
dotyczące technologii.

(210) 486830 (220) 2018 06 07
(731) KAROŃ WOJCIECH, Tomaszów Mazowiecki
(540) HIGH Q

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 20 meble, lustra, ramki do obrazów, meble me-
talowe, meble kempingowe, meble biurowe, meble szkol-
ne, meble ogrodowe, stoły, krzesła, fotele, ławy, komody, 
kredensy, szafy, regały, półki, kasety ekspozycyjne, kanapy, 
łóżka, łóżeczka dziecięce, kanapy, tapczany, materace, maty 
do spania, wieszaki i haczyki na ubrania, niemetalowe wie-
szaki na torby, wieszaki stojące na płaszcze, stojaki do bute-
lek, stojaki do wieszania ubrań, stojaki do wystawiania gazet, 
niemetalowe stojaki na beczki, stojaki na broń, stojaki na cza-
sopisma, stojaki na kapelusze, stojaki na książki (jako meble), 
stojaki na parasole,, stojaki na paszę, stojaki na ręczniki jako 
meble,stojaki, półki, kosze, wyroby z wikliny, osłony do ko-
minków, osprzęt niemetalowy do mebli, parawanyjako me-
ble, rolety wewnętrzne, rolety do okien, żaluzje wewnętrzne, 
karnisze do zasłon, lusterka i lustra meblowe lub łazienkowe.

(210) 486837 (220) 2018 06 07
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO SAVPOL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gliwice

(540) ALFAPRO

(531) 05.07.02, 09.07.19, 08.01.15, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 oleje, tłuszcze jadalne, margaryny, produkty 
z mleka, jaja w proszku, marmolady, owoce konserwowane 
w alkoholu, rodzynki, farsze mięsne, żelatyna spożywcza, ga-
laretki, 30 cukier, mąka, preparaty zbożowe, chleby, wyroby 
cukiernicze, piekarnicze, drożdże, produkty do wzbogacania 
chleba, kawa, kakao, aromaty do ciast i napojów, masy budy-
niowe, płatki zbożowe suszone, ozdoby jadalne do ciast, lody 
spożywcze w proszku skrobia do celów spożywczych, wiążą-
ce środki do lodów spożywczych, zagęszczacze stosowane 
przy gotowaniu, mieszanki chlebowe.

(210) 486850 (220) 2018 06 07
(731) OLENDER BARTŁOMIEJ BAOBAB, Radom
(540) CZARNE ZŁOTO BIESZCZAD

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.25
(510), (511) 4 brykiety z węgla drzewnego, węgiel drzewny 
do użytku jako paliwo, węgiel drzewny do grillowania.

(210) 486875 (220) 2018 06 08
(731) TORPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grajewo
(540) TORPOL

(531) 09.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 torby papierowe, worki papierowe, papiero-
we torby na prezenty, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hur-
towej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez 
ofertę sprzedaży bezpośredniej worków i toreb papiero-
wych, agencje eksportowo-importowe.
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(210) 486877 (220) 2018 06 08
(731) GŁOGOWSKI MICHAŁ, Ząbki
(540) creadoor

(531) 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 19 drzwi niemetalowe, futryny drzwiowe nieme-
talowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, pokrycia ścien-
ne niemetalowe, okładziny ścienne niemetalowe, 20 drzwi 
do mebli, meble, 40 grawerowanie.

(210) 486879 (220) 2018 06 08
(731) PPWP HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) KOTOPIZZA
(510), (511) 43 pizzerie, usługi restauracyjne, serwowanie je-
dzenia i napojów.

(210) 486880 (220) 2018 06 08
(731) AD AWARDS ARKADIUSZ SZUSTAK, DARIUSZ KOLBER 

SPÓŁKA JAWNA, Legnica
(540) AD AWARDS media agency

(531) 26.05.04, 26.07.03, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi marketingowe, marketing interne-
towy, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, 
optymalizacja stron internetowych, usługi marketingowe 
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, reklama, 
w szczególności reklama w wyszukiwarkach internetowych, 
usługi w zakresie pozycjonowania marki, doradztwo mar-
ketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi 
zarządzania społecznością on-line, usługi reklamowe i mar-
ketingowe świadczone za pomocą mediów społeczno-
ściowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, 
reklama zewnętrzna, przygotowywanie i prezentacja po-
kazów audiowizualnych w celach reklamowych, produkcja 
reklam, 42 projektowanie graficzne, projektowanie animacji 
na rzecz innych, projektowanie materiałów drukowanych, 
projektowanie stron internetowych, doradztwo w projek-
towaniu stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych, projektowanie stron domowych i stron 
internetowych.

(210) 486884 (220) 2018 06 08
(731) LITWIŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa
(540) EN. Szybki Angielski

(531) 29.01.12, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 26.11.10, 27.05.01, 
27.05.09, 27.05.10, 27.05.15, 27.05.19, 27.05.22, 24.17.01, 
24.17.02

(510), (511) 35 reklama, reklama on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych pu-
blic relations, organizowanie targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, produkcja filmów 
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie 
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów rekla-
mowych, wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, systematyzacja danych w kompute-
rowych bazach danych, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, sprzedaż podręczni-
ków do nauki języka angielskiego, 41 prowadzenie kur-
sów nauki języka angielskiego, kształcenie praktyczne 
jako pokazy, nauczanie indywidualne, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, warsztatów 
jako szkoleń, sprawdziany edukacyjne, tłumaczenie, in-
formacja o edukacji, komputerowe przygotowanie mate-
riałów do publikacji, publikowanie książek, publikowanie  
on-line elektronicznych książek i czasopism, udostępnia-
nie publikacji elektronicznych nie do pobrania, wypoży-
czanie książek, także e-booków, wypożyczanie materia-
łów edukacyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz 
zapisanych na magnetycznych i optycznych nośnikach 
danych, 45 zarządzanie prawami autorskimi, licencjono-
wanie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie 
własności intelektualnej, monitorowanie praw własności 
intelektualnej do celów doradztwa prawnego.

(210) 486885 (220) 2018 06 08
(731) PROJEKT PIWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) - PROJEKT PIWO -

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.22, 27.05.24, 24.17.25, 
26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.05, 
26.11.10, 26.11.12, 26.03.23

(510), (511) 32 piwo.
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(210) 486919 (220) 2018 06 11
(731) GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ILARIO CASPARI
(510), (511) 14 zegary, zegarki, budziki, czasomierze [zegar-
ki], chronografy, koperty do zegarków, kotwiczki [zegarmi-
strzostwo], mechanizmy do zegarów i zegarków, obudowy 
zegarków, paski do zegarków, sprężyny do zegarków, stope-
ry, szkiełka do zegarków, tarcze [zegarmistrzostwo], wahadła 
(wytwarzanie zegarów i zegarków), wskazówki do zegarów, 
wskazówki zegarowe, zegary i zegarki elektryczne, 35 sprze-
daż detaliczna lub hurtowa, zegarów, zegarków, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich oraz reklama zegarów, zegarków.

(210) 486920 (220) 2018 06 11
(731) GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Ilario Caspari

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 04.05.21, 09.07.25
(510), (511) 14 zegary, zegarki, budziki, czasomierze [zegar-
ki], chronografy, koperty do zegarków, kotwiczki [zegarmi-
strzostwo], mechanizmy do zegarów i zegarków, obudowy 
zegarków, paski do zegarków, sprężyny do zegarków, stope-
ry, szkiełka do zegarków, tarcze [zegarmistrzostwo], wahadła 
(wytwarzanie zegarów i zegarków), wskazówki do zegarów, 
wskazówki zegarowe, zegary i zegarki elektryczne, 35 sprze-
daż detaliczna lub hurtowa zegarów, zegarków, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich oraz reklama zegarów, zegarków.

(210) 486921 (220) 2018 06 11
(731) GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) HORNAVAN

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 03.07.16, 03.07.21, 03.07.24, 
26.04.09

(510), (511) 14 zegary, zegarki, budziki, czasomierze [zegar-
ki], chronografy, koperty do zegarków, kotwiczki [zegarmi-
strzostwo], mechanizmy do zegarów i zegarków, obudowy 
zegarków, paski do zegarków, sprężyny do zegarków, stope-
ry, szkiełka do zegarków, tarcze [zegarmistrzostwo], wahadła 
(wytwarzanie zegarów i zegarków), wskazówki do zegarów, 
wskazówki zegarowe, zegary i zegarki elektryczne, 35 sprze-
daż detaliczna lub hurtowa zegarów, zegarków, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich oraz reklama zegarów, zegarków.

(210) 486922 (220) 2018 06 11
(731) GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) HORNAVAN
(510), (511) 14 zegary, zegarki, budziki, czasomierze [zegar-
ki], chronografy, koperty do zegarków, kotwiczki [zegarmi-
strzostwo], mechanizmy do zegarów i zegarków, obudowy 
zegarków, paski do zegarków, sprężyny do zegarków, stope-
ry, szkiełka do zegarków, tarcze [zegarmistrzostwo], wahadła 
(wytwarzanie zegarów i zegarków), wskazówki do zegarów, 
wskazówki zegarowe, zegary i zegarki elektryczne, 35 sprze-
daż detaliczna lub hurtowa, zegarów, zegarków, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich oraz reklama zegarów, zegarków.

(210) 486998 (220) 2018 06 12
(731) ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) DOLINA SMAKU GWARANCJA JAKOŚCI

(531) 01.03.01, 06.07.08, 27.05.01, 29.01.15, 05.11.11
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna i wyroby z nich, 
w tym konserwy, również z dodatkiem warzyw, owoców, 
grzybów, orzechów i nasion roślin, potrawy i produkty na ba-
zie mięsa, pasztety mięsne, rybne, drobiowe i z dziczyzny, 
wyroby mięsno-wędliniarskie, wędliny, wyroby garmażeryjne 
mięsne, kiełbasy, przetworzone, w tym konserwowane, su-
szone, gotowane, mrożone, owoce, warzywa, grzyby, orzechy 
i nasiona roślin, potrawy i produkty na bazie przetworzonych, 
w tym konserwowanych, suszonych, gotowanych, mrożo-
nych, owoców, warzyw, grzybów, orzechów, nasion roślin.

(210) 487011 (220) 2018 06 12
(731) POSAK MARIUSZ SEWERYN, Warszawa
(540) PRZYCHODNIA STUDENCKA DARMOWE LECZENIE 

DLA STUDENTÓW

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.12, 26.04.18
(510), (511) 44 hospicja, opieka pielęgniarska, ośrodki zdro-
wia, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepeł-
nosprawnych, szpitale, świadczenie usług przez domy opieki 
nad starszymi ludźmi, usługi dentystyczne, usługi doradcze 
w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi me-
dyczne, usługi ortodontyczne, usługi psychologów.

(210) 487020 (220) 2018 06 12
(731) DOMIŃCZAK WOJCIECH DOMIN STUDIO GRAFIKI 

ARCHIEKTONICZNEJ, Reguły
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(540) 

(531) 02.09.14
(510), (511) 16 prace malarskie i kaligraficzne, 41 nauczanie 
w szkołach z kursami przygotowawczymi, nauka rysowania.

(210) 487025 (220) 2018 06 13
(731) FUNDACJA SPEŁNIONYCH MARZEŃ, Warszawa
(540) OnkoLiga

(531) 29.01.14, 27.05.01, 21.03.01, 02.01.23, 26.11.12
(510), (511) 9 nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwa-
lone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, ta-
śmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, 
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach 
multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane no-
śniki obrazu i dźwięku, 35 usługi prowadzenia sklepu i hur-
towni wielobranżowej oraz sklepu internetowego w zakre-
sie: odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, 
chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów 
gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, 
usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów 
z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: 
apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, 
bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, 
chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, elektroniczne urzą-
dzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia 
ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane 
na wizytówki, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, 
galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, książ-
ki, prospekty, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje 
dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, 
krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały 
biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, 
odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset, ołówki, opakowa-
nia na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki 
chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, pa-
rea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, 
kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, 
portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy 
rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciw-

słoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje 
dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby 
i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumo-
wane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcela-
ny, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 41 usługi 
organizowania imprez, zawodów i turniejów sportowych, 
usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych wido-
wisk, rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radio-
wych, usługi produkcji filmów dokumentalnych, reportaży, 
programów telewizyjnych, usługi organizacji teleturniejów 
i konkursów, usługi dostarczania: rozrywki i usług edukacyj-
nych za pośrednictwem Internetu, dostępu do usług eduka-
cyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, usługi dostar-
czania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 
ze stron WWW poprzez Internet, usługi organizacji imprez 
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, fe-
stynów i festiwali, usługi wydawnicze: publikowanie książek 
i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, 
magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udo-
stępnianie ich w sieci internetowej, usługi teatralne, usługi 
instruktorskie (choreografów), usługi organizowania i prowa-
dzenia zjazdów, konferencji, konkursów piękności, przyjęć, 
spektakli, parków rozrywki, przedstawień teatralnych, przed-
stawień teatralnych z udziałem osób niepełnosprawnych, 
usługi planowania przebiegu przyjęć, imprez artystycznych, 
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wypożycza-
nia sprzętu sportowego, usługi prowadzenia zajęć edukacyj-
nych w formie warsztatów terapii zajęciowej i edukacji przez 
sztukę i muzykę, usługi organizowania festynów, imprez do-
broczynnych połączonych ze zbiórką funduszy, usługi orga-
nizacji prezentacji artystycznych osób niepełnosprawnych.

(210) 487026 (220) 2018 06 13
(731) FUNDACJA SPEŁNIONYCH MARZEŃ, Warszawa
(540) OnkoLiga
(510), (511) 9 nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone 
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magne-
tycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przy-
stosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, 
35 usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej oraz 
sklepu internetowego w zakresie: odzieży, obuwia, wyrobów 
papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, 
czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, me-
bli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej 
wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem 
reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, 
banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, 
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, elek-
troniczne urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne 
urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skó-
rzane na wizytówki, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, 
galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, książki, 
prospekty, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane 
i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzeseł-
ka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, 
pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt 
kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania na napoje, organi-
zery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, 
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, 
plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod 
mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, 
rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samo-
chodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, 
słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skó-
rzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytow-
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niki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby 
ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki 
z logo, 41 Usługi organizowania imprez, zawodów i turniejów 
sportowych, usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywko-
wych widowisk, rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji 
radiowych, usługi produkcji filmów dokumentalnych, reporta-
ży, programów telewizyjnych, usługi organizacji teleturniejów 
i konkursów, usługi dostarczania: rozrywki i usług edukacyjnych 
za pośrednictwem Internetu, dostępu do usług edukacyjnych 
i rozrywkowych w systemie on-line, usługi dostarczania muzyki, 
video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 ze stron WWW 
poprzez Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estra-
dowych, sportowych, rekreacyjnych, festynów i festiwali, usługi 
wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów druko-
wanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet 
w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, 
usługi teatralne, usługi instruktorskie (choreografów), usługi 
organizowania i prowadzenia zjazdów, konferencji, konkursów 
piękności, przyjęć, spektakli, parków rozrywki, przedstawień 
teatralnych, przedstawień teatralnych z udziałem osób niepeł-
nosprawnych, usługi planowania przebiegu przyjęć, imprez 
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi 
wypożyczania sprzętu sportowego, usługi prowadzenia zajęć 
edukacyjnych w formie warsztatów terapii zajęciowej i edukacji 
przez sztukę i muzykę, usługi organizowania festynów, imprez 
dobroczynnych połączonych ze zbiórką funduszy, usługi orga-
nizacji prezentacji artystycznych osób niepełnosprawnych.

(210) 487033 (220) 2018 06 13
(731) GAWLICA DANIEL ANIMATORTEAM, Słupsk
(540) Junak

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02, 26.03.12
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych, za-
baw, wystawianie spektaklów, realizacja spektaklów, pisanie 
scenariuszy, organizowanie przyjęć, organizowanie wystaw 
związanych z kulturą, organizowanie konkursów, organi-
zowanie balów, obrazy cyfrowe, organizowanie loterii, wy-
konywanie mikrofilmów, nagrywanie filmów, telewizyjne 
programy rozrywkowe, kinematografia, produkcja filmów, 
kreskówek, animacji, przedstawienia teatralne, produkcja 
komiksów.

(210) 487034 (220) 2018 06 13
(731) ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) ZAWSZE ŚWIEŻE MIĘSNE SPECJAŁY  POLSKI  CHÓW

(531) 03.04.02, 03.04.18, 03.07.03, 14.07.02, 11.01.03, 26.11.01, 
26.01.01, 26.05.16, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna i wyroby z nich, 
w tym konserwy, również z dodatkiem warzyw, owoców, 
grzybów, orzechów i nasion roślin, potrawy i produkty 
na bazie mięsa, pasztety mięsne, rybne, drobiowe i z dziczy-
zny, wyroby mięsno-wędliniarskie, wędliny, wyroby garmaże-
ryjne mięsne, kiełbasy.

(210) 487043 (220) 2018 06 13
(731) FITNESS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FITNESS CLUB S4
(510), (511) 41 prowadzenie zajęć fitness, usługi trenera 
osobistego, usługi trenerskie, informacja o imprezach spor-
towych, informacja o imprezach rekreacyjnych, gimnastyka, 
obozy sportowe, sport (wypożyczanie sprzętu), wypożycza-
nie sprzętu sportowego.

(210) 487046 (220) 2018 06 13
(731) FITNESS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) S4 FIGHT CLUB
(510), (511) 41 prowadzenie zajęć sztuki walk, usługi trenera 
osobistego, usługi trenerskie, informacja o imprezach spor-
towych, warsztaty, szkolenia, usługi trenerskie, organizowa-
nie obozów sportowych ze sztuk walk.

(210) 487048 (220) 2018 06 13
(731) MIKUSEK RAFAŁ, Warszawa
(540) ortopediainfo.pl portal ortopedyczny dla pacjentów

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.14, 02.09.22
(510), (511) 41 publikacja artykułów edukacyjnych o tema-
tyce medycznej, 44 usługi medyczne.

(210) 487053 (220) 2018 06 13
(731) KRAUSE EWA MASSIMO POLI, Częstochowa
(540) Massimo POLI
(510), (511) 25 obuwie.

(210) 487059 (220) 2018 06 13
(731) LUVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) LUVA

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria ze złota, srebra i innych metali, bi-
żuteria ślubna, obrączki, obrączki ślubne, pierścionki, pier-
ścionki zaręczynowe, dewocjonalia, agaty, amulety, biżu-
teria, biżuteria komórkowa, biżuteria ze szkła sztrasowego, 
bransoletki do zegarków, bransoletki, breloczki do kluczy 
ozdobne, breloczki, broszki, budziki, chronografy, chrono-
metry, chronoskopy, diamenty, brylanty, dzieła sztuki z me-
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tali szlachetnych, emblematy z metali szlachetnych, etui 
na zegarki, gagat, nieprzetworzony lub półprzetworzony, 
iryd, kamienie półszlachetne, kamienie szlachetne, kaset-
ki na biżuterię, kolczyki, koperty do zegarków, łańcuszki 
do zegarków, łańcuszki, mechanizmy do zegarków, mecha-
nizmy do zegarów i zegarków, medale, medaliony, metale 
szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, mone-
ty, naszyjniki, nici z metali szlachetnych, nici ze srebra, nici 
ze złota, skrzynki do zegarów, oliwin, osm, ozdoby do ka-
peluszy z metali szlachetnych, ozdoby do obuwia z metali 
szlachetnych, ozdoby z bursztynu, bursztyn, ozdoby z ga-
gatu, ozdoby z kości słoniowej, ozdoby ze srebra, ozdoby, 
pallad, perły z ambroidu, perły, platyna, popiersia z metali 
szlachetnych, posągi z metali szlachetnych, posążki z me-
tali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, rod, ruten, 
spinel, spinki do krawatów, spinki do mankietów, srebro, 
nieprzetworzone lub kute, stopery, stopy metali szlachet-
nych, szkiełka do zegarków, szpilki do krawatów, szpilki 
ozdobne, szpilki, sztabki metali szlachetnych, tarcze zega-
rów i zegarków, wahadła, wskazówki zegarów i zegarków, 
zegarki, zegarki na rękę, zegary, zegary i zegarki elektryczne, 
zegary słoneczne, zegary sterujące, złoto, nieprzetworzone 
lub kute, żetony miedziane.

(210) 487085 (220) 2018 06 14
(731) BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AUTOPAY BY BLUE MEDIA
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefo-
nami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, 
aplikacje komputerowe do pobrania, elektroniczne bazy 
danych, elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach 
komputerowych, komputerowe bazy danych, mobilne 
aplikacje, oprogramowanie do przetwarzania płatności 
elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich 
i przez osoby trzecie, oprogramowanie do przetwarzania 
transakcji biznesowych, oprogramowanie do technologii 
biznesowych, oprogramowanie do telefonów komórko-
wych, oprogramowanie do tabletów, oprogramowanie 
do smartfonów, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, oprogramowanie komputerowe do przesy-
łania danych, oprogramowanie komputerowe dotyczące 
obsługi transakcji finansowych, oprogramowanie kompu-
terowe do przetwarzania komunikacji, oprogramowanie 
komputerowe do przetwarzania płatności elektronicznych, 
oprogramowanie komputerowe do e-handlu, oprogramo-
wanie komputerowe do handlu elektronicznego umoż-
liwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych 
transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci 
komputerowe, oprogramowanie komputerowe dla celów 
biznesowych, oprogramowanie użytkowe do telefonów 
komórkowych, oprogramowanie użytkowe do urządzeń 
bezprzewodowych, programy komputerowe dotyczące 
spraw finansowych, programy komputerowe (oprogramo-
wanie do pobrania), 35 marketing bezpośredni, usługi mar-
ketingu bezpośredniego, reklama za pomocą marketingu 
bezpośredniego, marketing finansowy, marketing interne-
towy, dostarczanie informacji marketingowych za pośred-
nictwem stron internetowych, usługi reklamowe, usługi 
reklamowe i marketingowe, usługi promocyjne, usługi 
reklamowe za pośrednictwem baz danych, przeprowa-
dzanie badań rynkowych za pomocą komputerowej bazy 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, komputerowe 
zarządzanie bazami danych, dostarczanie informacji han-
dlowych, dostarczanie informacji handlowych konsumen-
tom, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych 
on-line, dostarczanie biznesowych i handlowych informa-

cji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, dostarcza-
nie informacji handlowych z internetowych baz danych, 
dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem 
komputerowej bazy danych, 36 bankowość internetowa, 
dokonywanie transakcji finansowych, elektroniczne prze-
twarzanie płatności, elektroniczne przetwarzanie płatności 
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, elektro-
niczny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem 
telekomunikacji, handel walutami i wymiana walut, handel 
walutami on-line w czasie rzeczywistym, komputerowe 
usługi informacyjne dotyczące zarządzania finansami, ob-
sługa płatności, osobiste usługi finansowe, pośrednictwo 
w usługach finansowych, przelewy i transakcje finansowe 
oraz usługi płatnicze, przetwarzanie płatności elektronicz-
nych, przetwarzanie płatności elektronicznych dokonywa-
nych przy użyciu przedpłaconych kart, skomputeryzowane 
usługi bankowe, skomputeryzowane usługi finansowe, 
skomputeryzowane usługi dotyczące danych finansowych, 
świadczenie usług finansowych za pośrednictwem global-
nej sieci komputerowej lub Internetu, transakcje finansowe, 
transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie 
informacji finansowych za pośrednictwem strony interne-
towej, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem 
Internetu i za pomocą telefonu, usługi finansowe, usługi 
finansowania, usługi pośrednictwa finansowego, usługi 
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi 
w zakresie elektronicznych płatności, usługi w zakresie płat-
ności zdalnych, usługi finansowe świadczone za pośred-
nictwem Internetu i za pomocą telefonu, usługi ubezpie-
czeniowe, usługi ubezpieczeniowe dotyczące kredytów, 
zautomatyzowane usługi płatnicze, zarządzanie finansami, 
42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, in-
stalacja oprogramowania komputerowego, projektowa-
nie systemów informatycznych, projektowanie systemów 
informatycznych dotyczących zarządzania, projektowa-
nie systemów informatycznych związanych z finansami, 
tworzenie platform internetowych do handlu elektronicz-
nego, opracowywanie, wdrożenie instalacja i utrzymanie 
oprogramowania komputerowego w zakresie systemów 
informatycznych związanych z finansami, opracowywanie, 
instalacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego 
dotyczącego obsługi transakcji finansowych, usługi pro-
jektowania oprogramowania komputerowego, utrzymanie 
oprogramowania komputerowego.

(210) 487096 (220) 2018 06 14
(731) DUDA GRZEGORZ DOGADAJCIE SIĘ, Grodzisk 

Mazowiecki; WOJTKÓW AGNIESZKA DOGADAJCIE 
SIĘ, Warszawa; KANIEWSKA AGNIESZKA DOGADAJCIE 
SIĘ, Warszawa; WOJTKÓW PIOTR DOGADAJCIE SIĘ, 
Podkowa Leśna

(540) Dogadajcie się
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne (pokazy), mon-
taż taśm wideo, nauczanie indywidualne, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, or-
ganizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów (szkolenie), organizowanie kon-
kursów (edukacja lub rozrywka), organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie ksią-
żek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czaso-
pism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
produkcja filmów innych niż reklamowe, redagowanie tek-
stów (innych niż teksty reklamowe), tresura zwierząt, udo-
stępnianie filmów on-line nie do pobrania, wypożyczanie 
nagrań dźwiękowych.
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(551) wspólne prawo ochronne

(210) 487098 (220) 2018 06 14
(731) DUDA GRZEGORZ DOGADAJCIE SIĘ,  

Grodzisk Mazowiecki; WOJTKÓW AGNIESZKA 
DOGADAJCIE SIĘ, Warszawa; KANIEWSKA 
AGNIESZKA DOGADAJCIE SIĘ, Warszawa; WOJTKÓW 
PIOTR DOGADAJCIE SIĘ, Podkowa Leśna

(540) DOGadajcie się

(531) 02.01.30, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne (pokazy), montaż 
taśm wideo, nauczanie indywidualne, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongre-
sów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów (szkolenie), organizowanie konkursów (edukacja 
lub rozrywka), organizowanie wystaw w celach kultural-
nych lub edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie  
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, produkcja filmów in-
nych niż reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty 
reklamowe), tresura zwierząt, udostępnianie filmów on-line 
nie do pobrania, wypożyczanie nagrań dźwiękowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 487104 (220) 2018 06 14
(731) SUPROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bakałarzewo
(540) SUPROS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 zboża i artykuły spożywcze, pasze, 36 handel 
certyfikatami, handel walutowy, 39 magazynowanie i prze-
chowywanie zbóż, transport.

(210) 487114 (220) 2018 06 14
(731) SNC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) Genius Formula

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 publikacje w formie elektronicznej do pobra-
nia, 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, do-
radztwo w zakresie zarządzania personelem, reklama, usługi 
ekspertów w dziedzinie efektywności biznesowej, przepro-
wadzanie testów psychologicznych w celu selekcji persone-

lu, 41 doradztwo zawodowe, edukacja religijna, informacja 
o edukacji, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów, publikowanie książek, usługi trenerskie, 
doradztwo w zakresie życia osobistego, produkcja filmów 
innych niż reklamowe, publikowanie on-line elektronicz-
nych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych 
nie do pobrania, 45 doradztwo duchowe.

(210) 487151 (220) 2018 06 15
(731) KASPRZAK PAWEŁ, Poznań
(540) FORMS Fizjoterapia Osteopatia Rehabilitacja 

Medycyna Sport

(531) 02.09.15, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 44 fizjoterapia, osteopatia, rehabilitacja, medy-
cyna, sport.

(210) 487156 (220) 2018 06 15
(731) KOSTUSIAK MARIA N.Z.O.Z. TECHNODENT, Łęczyca
(540) wellCAMdent

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 biodegradowalne implanty do zespalania 
kości. Implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych 
materiałów, protezy dentystyczne, przyrządy i przybory 
dentystyczne, aparatura dentystyczna, elektryczna, ochra-
niacze zębów do celów dentystycznych, sztyfty dentystycz-
ne do sztucznych zębów, wiertła dentystyczne, aparatura 
diagnostyczna do celów medycznych, 40 usługi technika 
dentystycznego, frezowanie, odlewanie metali, odpuszcza-
nie metali, polerowanie materiałami ściernymi, powlekanie 
galwaniczne, powlekanie metalu.

(210) 487159 (220) 2018 06 15
(731) 4 PARTNERS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) FL FOR PARTNERS LOGISTICS
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(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 chroniony transport przedmiotów wartościo-
wych, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów zamówio-
nych korespondencyjnie, dostawa towarów, eskortowanie 
podróżnych, fracht, fracht [przewóz towarów], holowanie, 
informacja o składowaniu, informacja o transporcie, logistyka 
transportu, pakowanie towarów, wypożyczanie pojazdów, 
przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki, przewożenie, 
przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja transportu, 
składowanie towarów, spedycja, transport, transport kolejo-
wy, usługi car-sharingu, usługi kierowców, usługi kurierskie 
[wiadomości lub towary], usługi rozładunku towarów, usługi 
transportu samochodami silnikowymi, wynajem samocho-
dów, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc 
parkingowych, wypożyczanie kontenerów magazynowych.

(210) 487160 (220) 2018 06 15
(731) 4 PARTNERS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) FOR PARTNERS LOGISTICS
(510), (511) 39 chroniony transport przedmiotów wartościo-
wych, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów zamówio-
nych korespondencyjnie, dostawa towarów, eskortowanie 
podróżnych, fracht, fracht [przewóz towarów], holowanie, 
informacja o składowaniu, informacja o transporcie, logistyka 
transportu, pakowanie towarów, pojazdy (wypożyczanie -), 
przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki, przewożenie, 
przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja transportu, 
składowanie towarów, spedycja, transport, transport kolejo-
wy, usługi car-sharingu, usługi kierowców, usługi kurierskie 
[wiadomości lub towary], usługi rozładunku towarów, usługi 
transportu samochodami silnikowymi, wynajem samocho-
dów, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc 
parkingowych, wypożyczanie kontenerów magazynowych.

(210) 487167 (220) 2018 06 15
(731) CISZAK JACEK JC MEDIA, Bielsko-Biała
(540) skionline.pl

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe na rzecz 
osób trzecich, wynajmem przestrzeni reklamowej on-line, 
udostępnianie miejsca na stronach internetowych na rekla-
mę towarów i usług, rozpowszechnianie reklam na rzecz 
osób trzecich przez Internet, doradztwo, konsultacje i po-
moc w zakresie reklamy, promocji i marketingu.

(210) 487170 (220) 2018 06 15
(731) KANTOR FINANSOWY JARO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Gorzów Wielkopolski

(540) KANTOR JARO

(531) 27.05.01, 29.01.14, 24.15.02, 24.15.08
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, han-
del walutami i wymiana walut, 37 usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.

(210) 487171 (220) 2018 06 15
(731) BIKE ATELIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry
(540) M_bike

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 kaski ochronne dla uprawiania sportu, kaski dla 
rowerzystów, mierniki rowerowe, okulary ochronne do upra-
wiania sportu, okulary do jazdy na rowerze, okulary prze-
ciwsłoneczne, maski ochronne i ochraniacze twarzy, odzież 
ochronna do jazdy na rowerze, 12 rowery, rowery elektrycz-
ne, części i akcesoria rowerowe zawarte w tej klasie, amor-
tyzatory do rowerów, błotniki, dzwonki do rowerów, siatki 
bagażowe do rowerów, dętki do opon rowerowych, opo-
ny, opony bezdętkowe do rowerów, hamulce do rowerów, 
podkładki hamulców, nakładki hamulców, korby rowerowe, 
sakwy [kosze] przystosowane do rowerów, łańcuchy rowero-
we, obręcze kół do rowerów, piasty do rowerów, przerzutki 
do rowerów, ramy do rowerów, siodełka do rowerów, szpry-
chy do rowerów, kierownice do rowerów, kierunkowskazy 
do rowerów, koła do rowerów, koła zębate do rowerów, napi-
nacze do szprych do kół, nóżki do rowerów, pedały do rowe-
rów, pokrycia siodełek rowerów, pompki do rowerów, silniki 
do rowerów, siodełka rowerowe, 25 odzież sportowa, odzież 
dla kolarzy, buty sportowe do uprawiania kolarstwa, bielizna 
osobista wchłaniająca pot, nakrycia głowy do jazdy na rowe-
rze, ochronne daszki na głowę przed słońcem, paski, kombi-
nezony, rękawiczki, trykoty, t-shirty, kurtki, kamizelki, koszule, 
bluzy typu sweatshirt, skarpetki, buty, czapki, daszki [osłony 
oczu].

(210) 487172 (220) 2018 06 15
(731) FALUBAZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Zielona Góra
(540) FALUBAZ
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające 
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, 
polerowania, szorowania i ścierania, kosmetyki do makijażu, 
mydła i żele, preparaty do kąpieli, dezodoranty i antyperspi-
ranty, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, środki 
toaletowe, preparaty do włosów, preparaty do depilacji i go-
lenia, preparaty do pielęgnacji zwierząt, preparaty do czysz-
czenia i odświeżania, środki zapachowe do celów domo-
wych, środki do czyszczenia pojazdów, preparaty do prania, 
preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, środki 
do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, nielecznicze środki 
do czyszczenia zębów, 16 dzieła sztuki oraz figurki z papieru 
i kartonu, modele architektoniczne, druki, czasopisma druko-
wane, książki, albumy, kleje do celów papierniczych, materia-
ły drukowane, materiały filtracyjne z papieru, materiały 
i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wy-
posażenie edukacyjne, torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, papier i karton, druki, materiały introligatorskie, foto-
grafie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje 
do celów biurowych lub domowych, materiały do rysowania 



84 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT30/2018

i materiały dla artystów, pędzle do malowania, materiały 
szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw 
sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, ma-
tryce do druku ręcznego, długopisy, pióra, notesy, kalendarze 
drukowane, chusteczki higieniczne, obrazy i zdjęcia, bielizna 
stołowa papierowa, pieczęcie, afisze, plakaty, 21 przybory oraz 
pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory 
kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i ły-
żek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malar-
skich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszcze-
nia, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem 
szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, porce-
lanowe i ceramiczne dla gospodarstwa domowego, szklanki, 
kieliszki, kufle, kubki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, sza-
liki, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier 
wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinko-
we, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły myśliwskie i wędkar-
skie, akcesoria do pływania, wyposażenie placów zabaw 
i wesołych miasteczek, piłki, ochraniacze sportowe, 30 kawa, 
herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka 
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, 
lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pie-
czenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód 
[zamrożona woda], cukry, naturalne słodziki, polewy cukier-
nicze i nadzienia, produkty pszczele, kawa, herbata, kakao 
i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jo-
gurty i sorbety, przyprawy i dodatki smakowe, ziarna prze-
tworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty 
do pieczenia i drożdże, batony zbożowe i energetyczne, 
chleb, cukierki, batony i guma do żucia, wyroby cukiernicze, 
ciasta, tarty i ciasteczka, mąka, płatki śniadaniowe, owsianka 
i grysik, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne na-
poje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syro-
py i inne preparaty do produkcji napojów, 35 reklama, zarzą-
dzanie w działalności gospodarczej, administrowanie 
działalności gospodarczej, prace biurowe, usługi w zakresie 
sprzedaży hurtowej takich produktów jak: kosmetyki, prepa-
raty toaletowe, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, 
środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, 
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
kosmetyki do makijażu, mydła i żele, preparaty do kąpieli, 
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji skó-
ry, oczu i paznokci, środki toaletowe, preparaty do włosów, 
preparaty do depilacji i golenia, preparaty do pielęgnacji 
zwierząt, preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki za-
pachowe do celów domowych, środki do czyszczenia pojaz-
dów, preparaty do prania, preparaty do czyszczenia i polero-
wania skóry i butów, środki do higieny jamy ustnej, środki 
perfumeryjne i zapachowe, preparaty do mycia i pielęgnacji 
ciała, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, afisze, plaka-
ty, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele archi-
tektoniczne, druki, czasopisma drukowane, książki, albumy, 
kleje, materiały drukowane, materiały filtracyjne z papieru, 
materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały pi-
śmienne i wyposażenie edukacyjne, torebki oraz artykuły 
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub two-
rzyw sztucznych, papier i karton, druki, materiały introligator-
skie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem 
mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały 
do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malowania, 
materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby 
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki dru-
karskie, matryce do druku ręcznego, długopisy, pióra, notesy, 
kalendarze drukowane, chusteczki higieniczne, obrazy i zdję-
cia, bielizna stołowa papierowa, pieczęcie, przybory oraz po-
jemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory ku-
chenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży 

i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malar-
skich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszcze-
nia, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjąt-
kiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, 
porcelanowe i ceramiczne, szklanki, kieliszki, kufle, kubki, 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, szaliki, gry, zabawki i przed-
mioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastycz-
ne i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły i sprzęt sporto-
wy, artykuły myśliwskie i wędkarskie, akcesoria do pływania, 
wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, piłki, fla-
gi, przypinki, breloki, akcesoria samochodowe, akcesoria mo-
tocyklowe, maskotki, magnesy na lodówkę, biżuteria, usługi 
w zakresie sprzedaży hurtowej napojów i produktów spo-
żywczych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej takich 
produktów jak: kosmetyki, preparaty toaletowe, produkty 
perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne sub-
stancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polero-
wania, szorowania i ścierania, kosmetyki do makijażu, mydła 
i żele, preparaty do kąpieli, dezodoranty i antyperspiranty, 
preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, środki toale-
towe, preparaty do włosów, preparaty do depilacji i golenia, 
preparaty do pielęgnacji zwierząt, preparaty do czyszczenia 
i odświeżania, środki zapachowe do celów domowych, środ-
ki do czyszczenia pojazdów, preparaty do prania, preparaty 
do czyszczenia i polerowania skóry i butów, środki do higie-
ny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, nielecznicze środki do czyszcze-
nia zębów, afisze, plakaty, dzieła sztuki oraz figurki z papieru 
i kartonu, modele architektoniczne, druki, czasopisma druko-
wane, książki, albumy, kleje, materiały drukowane, materiały 
filtracyjne z papieru, materiały i środki dla artystów i do de-
koracji, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, to-
rebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papie-
ru, kartonu lub tworzyw sztucznych, papier i karton, druki, 
materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne 
i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub 
domowych, materiały do rysowania i materiały dla artystów, 
pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, 
arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pa-
kowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 
długopisy, pióra, notesy, kalendarze drukowane, chusteczki 
higieniczne, obrazy i zdjęcia, bielizna stołowa papierowa, 
pieczęcie, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodar-
stwa domowego, przybory kuchenne i zastawa stołowa 
z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle 
(z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania 
pędzli, sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprze-
tworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budow-
nictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, szklanki, 
kieliszki, kufle, kubki odzież, obuwie, nakrycia głowy, szaliki, 
gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, 
artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, arty-
kuły i sprzęt sportowy, artykuły myśliwskie i wędkarskie, ak-
cesoria do pływania, wyposażenie placów zabaw i wesołych 
miasteczek, piłki, flagi, przypinki, breloki, akcesoria samocho-
dowe, akcesoria motocyklowe, maskotki, magnesy na lo-
dówkę, biżuteria, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
napojów i produktów spożywczych, marketing imprez 
i wydarzeń, organizowanie targów i wystaw, 38 telekomu-
nikacja, usługi telekomunikacyjne, usługi transmisyjne, 
usługi telefoniczne, łączność poprzez sieci komputerowe 
i dostęp do Internetu, łączność poprzez sieci komputerowe 
i dostęp do Internetu, dostarczanie i wynajem infrastruktury 
i sprzętu telekomunikacyjnego, zapewnianie dostępu do tre-
ści, stron internetowych i portali, udostępnianie interneto-
wego forum dyskusyjnego, transmisja strumieniowa telewi-
zji, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
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i kulturalna, usługi wydawnicze i reporterskie, publikowanie 
czasopism, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, 
produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedial-
na i usługi fotograficzne, usługi sportowe i w zakresie fitnes-
su, usługi sportowe w zakresie sportów motorowych, organi-
zacja zawodów motocyklowych, usługi edukacyjne 
i instruktażowe, usługi w zakresie nabywania biletów na im-
prezy sportowe, organizowanie zawodów sportowych, wy-
najem sprzętu sportowego, usługi klubów sportowych, re-
zerwowanie obiektów sportowych, organizowanie szkoleń 
sportowych, usługi edukacyjne dotyczące sportu, zajęcia 
sportowe i rekreacyjne, usługi trenerskie w zakresie sportu, 
usługi szkółek piłkarskich, usługi szkółek sportowych.

(210) 487178 (220) 2018 06 15
(731) MAZURKIEWICZ TOMASZ, Zgorzelec
(540) ov optiview

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 produkty oftalmiczne [optyka], soczewki 
do okularów [optyka], soczewki korekcyjne [optyka], lupy 
[optyka] okulary, okulary polaryzacyjne, okulary optyczne, 
okulary pływackie, okulary inteligentne, okulary [optyka], 
okulary korekcyjne, okulary ochronne, okulary przeciwsło-
neczne, okulary dla rowerzystów, sznurki do okularów, sznu-
reczki do okularów, okulary dla dzieci, oprawki do okularów, 
etui na okulary.

(210) 487182 (220) 2018 06 17
(731) CANVAS WHITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) CANVAS WHITE

(531) 27.05.01, 26.11.07
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, reklama, reklama banerowa, promocja koncertów, re-
klama bezpośredniej odpowiedzi, reklama w czasopismach, 
reklama biznesowych stron internetowych, reklama w zakre-
sie filmów kinowych, udzielanie informacji związanych z re-
klamą, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, re-
klama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama za pomocą 
marketingu bezpośredniego, produkcja filmów reklamo-
wych, promocja serii filmów na rzecz osób trzecich, usługi 
reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy graficznej, usłu-
gi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamo-
wych, 42 projektowanie stron internetowych, projektowanie 
graficzne, projektowanie wizytówek, programowanie kom-
puterów i projektowanie oprogramowania, programowa-
nie komputerowe dla osób trzecich, programowanie stron 
internetowych.

(210) 487183 (220) 2018 06 17
(731) IT KONTRAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) BIEG it

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych, 
42 usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki.

(210) 487184 (220) 2018 06 17
(731) LOVE TO TALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) # love to talk

(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.15.11, 24.17.14, 24.13.25
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, reklama, reklama banerowa, promocja koncertów, re-
klama bezpośredniej odpowiedzi, reklama w czasopismach, 
reklama biznesowych stron internetowych, reklama w zakre-
sie filmów kinowych, udzielanie informacji związanych z re-
klamą, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, re-
klama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama za pomocą 
marketingu bezpośredniego, produkcja filmów reklamo-
wych, promocja serii filmów na rzecz osób trzecich, usługi 
reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy graficznej, usłu-
gi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamo-
wych, 42 projektowanie stron internetowych; projektowanie 
graficzne; projektowanie wizytówek; programowanie kom-
puterów i projektowanie oprogramowania; programowa-
nie komputerowe dla osób trzecich; programowanie stron 
internetowych.

(210) 487185 (220) 2018 06 17
(731) WHITE PAPER AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WHITE PAPER AGENCY

(531) 27.05.01, 21.01.25, 18.05.03
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, reklama, reklama banerowa, promocja koncertów, rekla-
ma bezpośredniej odpowiedzi, reklama w czasopismach, re-
klama biznesowych stron internetowych, reklama w zakresie 
filmów kinowych, udzielanie informacji związanych z rekla-
mą, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, rekla-
ma w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama za pomo-
cą marketingu bezpośredniego, produkcja filmów reklamo-
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wych, promocja serii filmów na rzecz osób trzecich, usługi 
reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy graficznej, usłu-
gi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamo-
wych, 42 projektowanie stron internetowych; projektowanie 
graficzne; projektowanie wizytówek; programowanie kom-
puterów i projektowanie oprogramowania; programowa-
nie komputerowe dla osób trzecich; programowanie stron 
internetowych.

(210) 487195 (220) 2018 06 18
(731) KOŁODZIEJCZYK STEFAN, Warszawa
(540) TASTY BEATZ

(531) 01.01.01, 01.01.05, 16.01.25, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 41 komponowanie muzyki.

(210) 487207 (220) 2018 06 18
(731) GRABOWSKI GRZEGORZ, Wałbrzych
(540) Wynajmistrz
(510), (511) 9 e-booki, elektroniczne nośniki informacji, 
16 książki, podręczniki, skrypty, informatory, wydawnictwa 
prasowe i naukowe, materiały informacyjne, szkoleniowe, 
dydaktyczne i instruktażowe, 35 sprzedaż stacjonarna i przez 
Internet książek, podręczników, skryptów, informatorów, 
wydawnictw prasowych i naukowych, materiałów informa-
cyjnych, szkoleniowych, dydaktycznych i instruktażowych, 
materiałów multimedialnych i wideo, w tym w postaci elek-
tronicznych nośników informacji, reklama, promocja i marke-
ting, usługi i doradztwo podatkowe, przygotowywanie ze-
znań podatkowych, księgowość, rachunkowość, doradztwo 
księgowe, doradztwo rachunkowe, usługi kadrowe, usługi 
płacowe, w tym przygotowanie listy płac, 36 doradztwo po-
datkowe, doradztwo kredytowe, doradztwo inwestycyjne, 
doradztwo finansowe, doradztwo ubezpieczeniowe, do-
radztwo w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, agencje nieruchomości, organizowanie 
wynajmu nieruchomości, organizowanie najmu nierucho-
mości na wynajem, wynajem lub dzierżawa nieruchomo-
ści, wynajem lub dzierżawa zakwaterowania, wynajem lub 
dzierżawa powierzchni biurowych, wynajem studio i pokoi, 
pobieranie czynszu, zarządzanie nieruchomościami, admi-
nistrowanie nieruchomościami, administrowanie domami 
czynszowymi, 41 pisanie blogów, publikowanie, w tym on-
-line, usługi wydawania książek i publikacji w postaci elek-
tronicznej, elektroniczna publikacja tekstów w Internecie, 
publikowanie on-Iine elektronicznych książek i czasopism, 
prowadzenie serwisu internetowego, prowadzenie blogów, 
dostarczanie newsletterów, usługi szkoleniowe i eduka-
cyjne w zakresie dostarczania informacji lub treści multi-
medialnych za pośrednictwem Internetu lub innych sieci 
komunikacyjnych, usługi szkoleniowe i edukacyjne obej-
mujące media elektroniczne, treści multimedialne, wideo, 
filmy, zdjęcia, obrazy, teksty, fotografie, treści udostępniane 
przez użytkowników, treści audio oraz informacje pokrewne, 
za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komunikacyj-
nych, usługi w zakresie publikowania cyfrowych materiałów 

multimedialnych, audio i wideo o charakterze szkoleniowym 
i edukacyjnym, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
warsztatów, szkoleń, seminariów, kursów, kongresów, sym-
pozjów, webinariów, organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych, kształcenie praktyczne (pokazy), usługi w za-
kresie oświaty [nauczanie].

(210) 487213 (220) 2018 06 18
(731) BIO MARKET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) bio family

(531) 05.03.15, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
antyperspiranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe płyny 
do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, aromaty [olejki 
eteryczne], aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty 
do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności w po-
staci olejków eterycznych, balsamy do celów kosmetycz-
nych, balsamy inne niż do celów medycznych, błyszczyki 
do ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chus-
teczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, cytry-
nowe olejki eteryczne, detergenty inne niż do użytku w pro-
cesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, 
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, ekstrakty ziołowe do celów 
kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem 
słonecznym, esencja mięty [olejek eteryczny], farby do wło-
sów, henna [barwnik kosmetyczny], kora mydłoki (kwilai) 
do prania, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki 
do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier do wło-
sów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mleczko mig-
dałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające 
do celów kosmetycznych, mydła, mydło do golenia, mydło 
migdałowe, odżywki do włosów, olejek bergamotowy, olejek 
golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek mig-
dałowy, olejek różany, olejki do celów kosmetycznych, olejki 
eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, płyny 
do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów nie-
medycznych, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady 
do celów kosmetycznych, preparaty chemiczne do czysz-
czenia do użytku domowego, preparaty do demakijażu, pre-
paraty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higie-
ny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory 
toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty 
do pielęgnacji paznokci, preparaty do prania, preparaty kola-
genowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, preparaty toaletowe, preparaty wybielające [od-
barwiacze] do celów domowych, preparaty wygładzające 
[krochmal], produkty do odświeżania oddechu w sprayu, 
produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder 
do twarzy, pumeks, roztwory do szorowania, soda krystalicz-
na do czyszczenia, soda wybielająca, sole kąpielowe do ce-
lów innych niż lecznicze, sole wybielające, suche szampony, 
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szampony, ściereczki nasączane detergentami, do czyszcze-
nia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, 
środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki 
do czyszczenia zębów, środki do polerowania podłóg i me-
bli, środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki 
zmiękczające do tkanin, talk kosmetyczny, waciki do celów 
kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina ko-
smetyczna, woda kolońska, woda lawendowa, woda perfu-
mowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk 
do depilacji, wybielacze stosowane w pralnictwie, zestawy 
kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu inne 
niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, 5 alko-
hol leczniczy, antybakteryjne środki do mycia rąk, białkowe 
suplementy diety, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, 
borowina lecznicza, chleb dla diabetyków przystosowany 
do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami far-
maceutycznymi, dietetyczna żywność przystosowana do ce-
lów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do ce-
lów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, guma z nikotyną do użytku jako po-
moc w rzucaniu palenia, herbata dla astmatyków, herbata 
lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, homogeni-
zowana żywność przystosowana do celów medycznych, je-
dzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, 
koper włoski do celów medycznych, korzenie lecznicze, ko-
rzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, lecznicze pły-
ny do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze prepa-
raty toaletowe, lecznicze suche szampony, lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, liofilizowana żywność przystosowana 
do celów medycznych, liofilizowane mięso przystosowane 
do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, 
mączka rybna do celów farmaceutycznych, mąka do celów 
farmaceutycznych, mąka z siemienia lnianego do celów far-
maceutycznych, mięso liofilizowane przystosowane do celów 
medycznych, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne 
suplementy diety, mleczko pszczele do celów farmaceutycz-
nych, mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, mleko 
w proszku dla niemowląt, mydła antybakteryjne, mydła de-
zynfekujące, mydła lecznicze, nalewki do celów medycz-
nych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, 
napoje z mleka słodowego do celów medycznych, odżyw-
cze suplementy diety, olejki lecznicze, pastylki do ssania 
do celów farmaceutycznych, patyczki do czyszczenia uszu 
do celów medycznych, pieluchomajtki dziecięce, pieluszki 
dla niemowląt, plastry, plastry do celów medycznych, płyny 
do celów farmaceutycznych, płyny do płukania jamy ustnej 
do celów medycznych, płyny do przemywania oczu, podpa-
ski higieniczne, preparaty do odświeżania powietrza, prepa-
raty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty witamino-
we, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, 
produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów 
dietetycznych lub medycznych, propolis do celów farma-
ceutycznych, siemię lniane do celów farmaceutycznych, 
skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, 
słodycze do celów leczniczych, soda oczyszczona do ce-
lów farmaceutycznych, sole do kąpieli do celów medycz-
nych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy diety o działa-
niu kosmetycznym, suplementy diety zawierające alginiany, 
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety za-
wierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, 
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety za-
wierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecy-
tynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suple-
menty diety zawierające olej lniany, suplementy diety 
zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek 
kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, su-
plementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suple-

menty witaminowe w postaci plastrów, syropy do użytku 
farmaceutycznego, szampony lecznicze, środki dezynfekcyj-
ne do celów higienicznych, środki do oczyszczania powie-
trza, środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środ-
ki trawienne do celów farmaceutycznych, tampony, tran, 
wata do celów medycznych, woda melisowa do celów far-
maceutycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, woda 
termalna, wody mineralne do celów medycznych, wyciągi 
z chmielu do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, żyw-
ność dla niemowląt, żywność homogenizowana przystoso-
wana do celów medycznych, żywność liofilizowana przysto-
sowana do celów medycznych, 16 bielizna stołowa 
papierowa, bieżniki stołowe papierowe, biuletyny informa-
cyjne, bloki [artykuły papiernicze], chorągiewki papierowe, 
chusteczki do nosa [papierowe], chusteczki papierowe 
do usuwania makijażu, czasopisma [periodyki], dozowniki 
taśmy przylepnej [artykuły biurowe], ekierki do rysowania, 
etykiety z papieru lub kartonu, filtry do kawy papierowe, folia 
z tworzywa sztucznego do opakowywania, gazety, girlandy 
papierowe, grafity do ołówków, gumki do ścierania, indeksy, 
skorowidze, kalendarze, kartki z życzeniami, karton, karty 
pocztowe, katalogi, kleje do materiałów papierniczych lub 
do użytku domowego, klipsy do etui na identyfikatory [arty-
kuły biurowe], koperty [artykuły piśmienne], korektory w pły-
nie [artykuły biurowe], korektory w taśmie [artykuły biurowe], 
książki, notatniki [notesy], ołówki, papier do zawijania, papier 
ryżowy, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papierowe 
nakrycia [obrusy] stołowe, periodyki [czasopisma], pióra 
i długopisy [artykuły biurowe], podstawki pod kufle do piwa, 
przybory szkolne [artykuły piśmienne], przyrządy do pisania, 
przyrządy do rysowania, pudełka z papieru lub kartonu, ręcz-
niki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, serwetki stoło-
we papierowe, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, sko-
roszyty na dokumenty, spinacze do papieru, taśma klejąca 
[materiały piśmienne], taśmy przylepne do celów papierni-
czych lub do użytku domowego, teczki z notatnikiem i przy-
borami do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatni-
kiem i przyborami do pisania [zestawy], temperówki 
do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, torby papiero-
we, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub 
tworzyw sztucznych, worki na śmieci wykonane z papieru 
lub z tworzyw sztucznych, wstążki papierowe, inne niż pa-
smanteria lub dekoracje do włosów, wyroby przeznaczone 
do wymazywania, zakładki do książek, zakreślacze, zeszyty 
do pisania lub rysowania, zszywacze [artykuły biurowe], 
zszywki biurowe, 21 buteleczki, butelki, butelki na napoje dla 
podróżnych, deski do krojenia chleba, deski do krojenia 
do kuchni, dzbanki, filiżanki, foremki do wycinania ciasteczek, 
formy do ciast i ciastek, formy i foremki [przybory kuchenne], 
formy, foremki [przybory kuchenne], garnki, garnki kuchen-
ne, gąbki czyszczące, gąbki do makijażu, gąbki do użytku 
domowego, gąbki ścierne do szorowania skóry, gąbki toale-
towe, grzebienie, końcówki do szczoteczek elektrycznych, 
kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, lód - forem-
ki, łapki do garnków, łopatki do ciast, łyżki do mieszania 
[przybory kuchenne], maselniczki, maty do pieczenia, młynki 
do pieprzu, ręczne, młynki do użytku domowego, ręczne, 
mopy, mydelniczki, naczynia ceramiczne, naczynia do mie-
szania koktajli [shakery], naczynia na napoje, naczynia szkla-
ne do napojów, nici dentystyczne, patelnie, patery, pędzle 
do golenia, pędzle kosmetyczne, pieprzniczki, podkładki 
na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, podkładki 
pod garnki, podkładki pod szklanki nie z papieru i nie z mate-
riałów tekstylnych, pojemniki do użytku domowego lub ku-
chennego, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojem-
niki na olej, ocet, sól i pieprz, przybory do użytku 
w gospodarstwie domowym, przybory kosmetyczne, przy-
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bory kuchenne, przybory toaletowe, przyrządy do demakija-
żu, przyrządy do krojenia ciasta, pudełka na herbatę, pudełka 
na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka szklane, rękawice 
do piekarnika, rękawice do użytku domowego, rękawice ku-
chenne, rozpylacze zapachowe, serwisy [zastawy stołowe], 
serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], sitka 
do herbaty, sitka do zaparzania herbaty, słoiki na ciastka, 
słomki do picia, szczoteczki do zębów, szczotki, szczotki 
do butów, szczotki do misek klozetowych, szczotki do mycia 
naczyń, szmatki do czyszczenia, szpatułki kosmetyczne, ście-
reczki do kurzu, ścierki do mycia podłóg, tace do użytku do-
mowego, tace papierowe, do użytku domowego, talerze, 
talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, tłuczki 
do użytku kuchennego, torby izotermiczne, wałki do ciasta 
domowe, wazony, wiadra z wyciskarkami do mopów, wkłady 
chłodzące do schładzania żywności i napojów, wykałaczki, 
wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, zastawa 
stołowa, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, 
29 ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], alginiany 
do celów kulinarnych, aloes spożywczy, anchois, nieżywe, 
bekon, białka jajek, białko do celów kulinarnych, bita śmieta-
na, bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), bulion - preparaty 
do produkcji, cebula konserwowana, chipsy owocowe, chip-
sy ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, czo-
snek - konserwowy, daktyle, drób, nieżywy, dziczyzna, dżem 
imbirowy, dżemy, ekstrakty alg do celów spożywczych, eks-
trakty mięsne, enzymy mlekowe do celów spożywczych, 
escamoles [jadalne larwy mrówek, przygotowane], falafel, 
fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, frankfurterki, galaretki, 
galaretki owocowe, galarety mięsne, galbi [danie z grillowa-
nego mięsa], groszek konserwowy, grzyby konserwowane, 
guacamole [pasta z awokado], homary, nieżywe, hot dogi 
w cieście kukurydzianym, hummus [pasta z ciecierzycy], ikra 
rybia przetworzona, jadalne gniazda ptaków, jadalne owady, 
nieżywe, jagody, konserwowane, jaja, jaja ślimacze jadalne, 
jaja w proszku, jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konser-
wowe, kaszanka, kawior, kefir [napój mleczny], kiełbaski 
do hot dogów, kiełbaski w cieście, kiszone warzywa [kimchi], 
klej rybi spożywczy, klipfisz [solony i suszony dorsz], koktajle 
jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompot żurawi-
nowy, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty 
rosołowe, konserwowane ryby, konserwowane warzywa, 
konserwy rybne, korniszony, kotlety sojowe, kotlety z tofu, 
krążki z cebuli, krem na bazie masła, krewetki [nieżywe], kre-
wetki różowe [nieżywe], krokiety, kukurydza cukrowa, prze-
tworzona, kumys [napój mleczny], kwaśna śmietana, langu-
sty, nieżywe, lecytyna do celów kulinarnych, liofilizowane 
mięso, liofilizowane warzywa, łosoś, nieżywy, łój spożywczy, 
małże (mięczaki) nieżywe, małże [nieżywe], margaryna, mar-
molada, masło, masło arachidowe, masło kakaowe, masło 
kokosowe [olej kokosowy], miąższ owoców, mięso i wędliny, 
mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso solone, 
migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko albumi-
nowe, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinar-
nych, mleko migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinar-
nych, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe do celów 
kulinarnych, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, 
mleko sojowe, mleko w proszku, mleko z orzeszków ziem-
nych, mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, 
mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje 
na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migda-
łowego, napoje na bazie mleka orzechowego, nasiona sło-
necznika przetworzone, nasiona, przetworzone, nieżywe 
małże, 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 lnia-
nego do celów kulinarnych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek 
z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, orzechy aro-
matyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, prze-
tworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetwo-
rzone, osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, ostrygi, 
nieżywe, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce 
konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce 
w puszkach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z obe-
rżyny, pasta z owoców tłoczonych, pasty do kromek zawiera-
jące tłuszcz, pasty na bazie orzechów, pasztet z wątróbki, 
pektyna do celów kulinarnych, pierożki na bazie ziemniaków, 
pikle, placki ziemniaczane, płatki ziemniaczane, poczwarki 
jedwabnika do spożycia przez ludzi, podpuszczka, potrawy 
z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przecier 
jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery 
warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory do zup 
jarzynowych, pyłki kwiatowe jako żywność, raki, nieżywe, ria-
żenka [prażone zsiadłe mleko], rodzynki, ryby, ryby solone, 
sałatki owocowe, sałatki warzywne, sardynki, nieżywe, ser-
watka, skorupiaki, nieżywe, skórki owocowe, smalec, smażo-
ne placuszki twarogowe, soczewica konserwowana, soja 
konserwowana spożywcza, sok cytrynowy do celów kulinar-
nych, sok pomidorowy do gotowania, soki roślinne do goto-
wania, spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej kukury-
dziany, spożywczy olej sezamowy, strzykwy nieżywe, 
substytuty mleka, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, 
szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, śledzie, nieżywe, 
śmietana [produkty mleczarskie], śmietana na bazie warzyw, 
tahini [pasta z ziarna sezamowego], tłuszcze jadalne, tofu, 
trufle konserwowane, tuńczyk, nieżywy, warzywa gotowane, 
warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa w pusz-
kach, wątroba, wieprzowina, wiórki kokosowe, wodorosty 
konserwowe, wywar, bulion, yakitori, yuba [skórka z tofu], 
zsiadłe mleko, zupy, zupy - składniki do sporządzania żelaty-
na, żółtka jajek, żywność przygotowywana z ryb, 30 anyż, 
anyż gwiaździsty, aromaty (preparaty -) do żywności, aroma-
ty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aro-
maty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewa-
ne kluski gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap 
[ryż z warzywami i wołowiną], bita śmietana (preparaty 
usztywniające do -), bloki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słod-
kie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy 
[produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-
-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], ciasto [masa 
do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, 
ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, 
curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przy-
prawa], czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony [przy-
prawa], dania liofilizowane, których głównym składnikiem 
jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składni-
kiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki glute-
nowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów, 
inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], 
enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, inne 
niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, 
gimbap [koreańskie danie z ryżu], glazury do szynki, glukoza 
do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, 
gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], 
gryka, przetworzona, grzanki, guma do żucia, guma do żucia 
odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki 
petit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęcz-
mień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewa-
ne), jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanap-
ki z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza 
bulgur, kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, 
kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki 
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pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, kra-
kersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza pra-
żona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście jako 
substytuty herbaty, liofilizowane dania, których głównym 
składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głów-
nym składnikiem jest ryż, lody, lomper [podpłomyk na bazie 
ziemniaków], lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszony 
ze słodzoną czerwoną fasolą, lód w blokach, lukier do ciast, 
lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], 
majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby 
cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, 
mąka gorczycowa, mąka gryczana do celów spożywczych, 
mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, 
mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszan-
ki ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśni-
ków], mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wy-
robów cukierniczych, miętówki odświeżające oddech, miód, 
mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy desero-
we, musztarda, naleśniki, napary, inne niż do celów leczni-
czych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe 
z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie ka-
kao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nie-
lecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okono-
miyaki [japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], 
orzechy w czekoladzie, owies łuskany, galaretki owocowe 
[słodycze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier 
jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przy-
prawy], pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty cze-
koladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na ba-
zie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pastyła [wyroby 
cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en croûte), pesto [sos], 
piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie musztar-
dowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, 
piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, 
placki z kimchi [kimchijeon], płatki kukurydziane, pomadki 
[cukierki], potrawy liofilizowane, których głównym składni-
kiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym 
składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa 
do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę, 
produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące 
do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporzą-
dzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie 
zbóż, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona 
do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, 
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], 
puddingi, quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaro-
nu), rośliny strączkowe - mączka, ryż, ryż błyskawiczny, sago, 
sajgonki, senbei [ciastka ryżowe), siemię lniane do celów ku-
linarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego 
[przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki natural-
ne, słód do celów spożywczych, soba [japoński makaron 
z gryki], soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do piecze-
nia], mąka sojowa, sorbety [lody], sos jabłkowy [przyprawa], 
sos sojowy, sos żurawinowy [przyprawa], sosy [przyprawy], 
sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy 
sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, 
sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik 
naturalny], syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążą-
ce do lodów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos 
[danie meksykańskie], tapioka, tarty (z owocami), tortille, 
udon [makaron japoński], wafle ryżowe, wanilia [aromat], wa-
nilina [aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzie-
niem], woda morska do gotowania, wodorowinian potaso-
wy do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby 
cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cu-

kiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji 
ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęsz-
czacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, 
zboża, zefir [wyroby cukiernicze], ziarna sezamu [przyprawy], 
ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konser-
wowane [przyprawy], 31 aloes [roślina], burak, cebula świeża 
[warzywa], cebulki kwiatowe, chleb świętojański, surowy, 
chmiel, cukinie świeże, cykoria świeża, cytryny świeże, czo-
snek, świeży, fasola, świeża, groch świeży, grzyby świeże, ja-
dalne siemię lniane, nieprzetworzone, jagody, świeże owoce, 
jęczmień, kabaczki, świeże, karczochy, świeże, karmy i pasze 
dla zwierząt, kasztany jadalne świeże, kompozycje świeżych 
owoców, korzenie cykorii, kukurydza, kwiaty, kwiaty suszone 
do dekoracji, łupiny orzechów kokosowych, migdały [owo-
ce], nasienie żyta, nasiona, nieprzetworzona gryka, nieprze-
tworzona komosa ryżowa, nieprzetworzone kolby kukury-
dzy [łuskane lub niełuskane], ogórki świeże, oliwki świeże, 
orzechy, orzechy kokosowe, orzechy laskowe, orzeszki ara-
chidowe - makuchy dla zwierząt, orzeszki arachidowe świe-
że, otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe świeże, owoce 
świeże, papryki [rośliny], pokarm dla zwierząt domowych, 
pokrzywy, pomarańcze, pory świeże, pszenica, pyłek [mate-
riał surowy], rabarbar świeży, rośliny, rośliny suszone do deko-
racji, ryż nieprzetworzony, sałata świeża, sezam jadalny, nie-
przetworzony, siano, soczewica świeża [warzywa], szpinak 
świeży, świeże ziemniaki, trufle świeże, warzywa świeże, wi-
nogrona świeże, wytłoki z owoców, zboże w ziarnach nie-
przetworzone, ziarna [zboże], ziarno kakaowe w stanie suro-
wym, zioła ogrodowe świeże, 32 aperitify bezalkoholowe, 
Barley Wine [piwo], bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
brzeczka piwna, brzeczka słodowa, chmiel - wyciąg do wy-
twarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, 
esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas 
chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, likiery - pre-
paraty do sporządzania, moszcz, napoje bezalkoholowe, na-
poje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, 
napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzują-
ce, napoje gazowane - proszek do wytwarzania, napoje izo-
toniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje 
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, 
inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje 
orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbo-
gacane proteinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe 
napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoho-
lowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, 
sok pomidorowy [napój], preparaty do produkcji napojów, sarsa-
parilla - napoje bezalkoholowe, soki, soki warzywne [napoje], sor-
bety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, winogro-
na - moszcz niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, 
woda gazowana - preparaty do produkcji, woda litowa, woda 
mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stoło-
wa, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], al-
koholowe - ekstrakty, alkoholowe - esencje, alkoholowe ekstrakty 
owocowe, anyżówka [likier], aperitify, arak, baijiu (chiński destylo-
wany napój alkoholowy), brandy, curacao [likier], cydr, destylowa-
ne napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne 
niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], 
koktajle, likiery, likier miętowy, miód pitny, napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, 
nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], piquette 
[wino z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, alkohole i li-
kiery wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka.
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(210) 487216 (220) 2018 06 18
(731) ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWY 

CEG-BUD PAWEŁ NIEZABITOWSKI I S-KA  
SPÓŁKA JAWNA, Urzędów

(540) CEG - BUD

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 altany konstrukcyjne z metalu, barierki ochron-
ne metalowe, beczki metalowe, belki metalowe, belki stro-
powe metalowe, blacha (płyty, arkusze), blacha stalowa 
ocynkowana, boazeria metalowa, bramy metalowe, płyty 
metalowe dla budownictwa, przewody metalowe dla cen-
tralnego ogrzewania, dachówki metalowe, pokrycia dacho-
we metalowe, drabiny metalowe, drut metalowy z metali 
nieszlachetnych, drut ze stali, drut żelazny, drzwi metalowe, 
futryny do drzwi metalowe, gwoździe, gzymsy metalowe, 
haki metalowe, kątowniki stalowe, kolanka do rur metalo-
we, kominowe trzony metalowe, kominy metalowe, nasady 
kominowe metalowe, kratownice metalowe, kraty metalo-
we, liny stalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, nad-
proża metalowe, ograniczniki metalowe do bram, okien, 
drzwi, okiennice metalowe, podłużnice metalowe do części 
schodów, progi metalowe, rusztowania metalowe, schody 
metalowe, szalunki do betonu metalowe, śruby metalowe, 
taśma stalowa, zawiasy metalowe, zamki metalowe, 19 ba-
lustrady niemetalowe, drewno budowlane, deski, drewniane 
półfabrykaty tarte, drewno częściowo obrobione, drewno 
obrobione, drewno na profile, drewno użytkowe, elementy 
wykończeniowe budowlane niemetalowe, drewno na bed-
narską klepkę, belki niemetalowe, bitumiczne powłoki da-
chowe, boazeria nie metalowa, okładziny drewniane, bramy 
niemetalowe, konstrukcje budowlane niemetalowe, budow-
lane materiały niemetalowe, krokwie dachowe niemetalowe, 
pokrycia dachowe niemetalowe, niemetalowe konstrukcje 
pokryć dachowych, drewniane forniry, parkiety, obudowy 
niemetalowe kominków, schody niemetalowe, posypki mi-
neralne bazowe do zapraw budowlanych, zaprawa murarska 
do ścian konstrukcyjnych, działowych, fundamentów, skle-
pień z cegieł i pustaków oraz bloczków, zaprawa murarska 
sucha do nakładania maszynowego i ręcznego, zaprawa 
wyrównująca, zaprawa klejowa do styropianu w docieple-
niach ścian do mocowania płyt styropianu na ścianach ze-
wnętrznych i wewnętrznych, do zabezpleaania siatki w do-
ciepleniach ścian, tynk agregatowy, tynki cienkowarstwowe 
dekoracyjne.

(210) 487227 (220) 2018 06 18
(731) ONE&ONE Co., Ltd, Uiwang-si, Korea Południowa
(540) COCOGIRL

(531) 27.05.01
(510), (511) 28 zabawki do wody, zabawki na baterie, za-
bawki muzyczne, zabawki do robienia baniek mydlanych, 
lalki i ubranka dla lalek, meble do domków dla lalek, lalki 
z tworzyw sztucznych, zabawki z tworzyw sztucznych, elek-
troniczne zabawki wielofunkcyjne, zabawki do składania, ak-
cesoria dla lalek, zabawki dla małych dzieci, lalki wypchane, 
roboty - zabawki.

(210) 487230 (220) 2018 06 18
(731) HOCHLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaźmierz
(540) POLSKA MANUFAKTURA SERA

(531) 27.05.01, 08.03.08, 08.03.09, 08.03.10, 29.01.07
(510), (511) 29 produkty nabiałowe, wyroby serowarskie, 
ser, biały ser, twarogi, ser topiony, mieszanki serowe, palusz-
ki serowe, pasty serowe i twarożki do pieczywa z różnymi 
dodatkami, desery słodkie na bazie sera, przekąski serowe 
z dodatkiem czekolady, gotowe dania na bazie sera z różny-
mi dodatkami, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, promocje sprzedaży w punktach sprzedaży, na rzecz 
innych, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz 
promowania sprzedaży, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych i promocyjnych, organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych i reklamowych, prezentacje towarów, 
usługi sprzedaży takich towarów jak: produkty nabiało-
we, wyroby serowarskie, ser, biały ser, twarogi, ser topiony, 
mieszanki serowe, paluszki serowe, pasty serowe i twarożki 
do pieczywa z różnymi dodatkami, desery słodkie na bazie 
sera, przekąski serowe z dodatkiem czekolady, gotowe dania 
na bazie sera z różnymi dodatkami.

(210) 487233 (220) 2018 06 18
(731) AT ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) UŁAN
(510), (511) 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, 
apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista, 
bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, body 
[bielizna], bokserki, botki, bryczesy, buty narciarskie, buty spor-
towe, buty sznurowane, buty za kostkę, cholewki do obuwia, 
chustki [apaszki], cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia głowy], 
czepki kąpielowe, czepki pod prysznic, czubki do butów, dasz-
ki [nakrycia głowy], daszki do czapek, długie luźne stroje, dzia-
nina [odzież], espadryle, etole [futra], fartuchy [odzież], fulary 
[ozdobne krawaty], futra [odzież], gabardyna [odzież], garnitu-
ry, getry [ochraniacze] zakładane na buty, gorsety, gorsety 
[bielizna damska], gorsy koszul, halki [bielizna], halki, półhalki, 
kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, kamizelki dla ryba-
ków, kapelusze papierowe [odzież], kaptury [odzież], karczki 
koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kimona, kimona 
do karate, kimona japońskie, kołnierzyki przypinane, kombine-
zony, kombinezony [odzież], kombinezony piankowe dla nar-
ciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielo-
we, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim 
rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, 
kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem 
i wiatrem, kwefy, podwiki, legginsy, liberie, majtki, majtki dam-
skie, majtki dziecięce [odzież], manipularze [liturgia], mankiety, 
mantyle, maski na oczy do spania, mitry [nakrycia głowy], muf-
ki [odzież], mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, napiętki 
do obuwia, narzutki na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie, 
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obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, 
obuwie wykonane z drewna, ocieplacze, odzież, odzież dla 
kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież 
gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imi-
tacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, 
okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opa-
ski na głowę, ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle kąpie-
lowe, paski [odzież], pasy do obuwia łączące podeszwę z cho-
lewką [obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy 
[odzież], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], pelerynki, 
peleryny fryzjerskie, pelisy, pięty do pończoch, pikowane kurt-
ki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, 
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podszewki 
gotowe [część garderoby], podwiązki, podwiązki do skarpe-
tek, poncza, pończochy, pończochy wchłaniające pot, poszet-
ki, potniki, pulowery, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, 
rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, 
sarongi, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spód-
nico-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę, stroje pla-
żowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do no-
szenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], 
szkielety kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, śliniaki, z rę-
kawami, nie z papieru, taśmy do spodni pod stopy, togi, tryko-
ty, trykoty [ubrania], turbany, walonki [buty filcowe], woalki, 
welony [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby poń-
czosznicze, 28 akcesoria nadmuchiwane do basenów, amuni-
cja do broni paintballowej [artykuły sportowe], artykuły gim-
nastyczne, automaty do gier hazardowych, automaty do gier 
na monety, automaty do gier wideo, automaty do gry, balony, 
bandy stołów bilardowych, bańki mydlane [zabawki], baseny 
kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], bloki startowe [artykuły 
sportowe], bobsleje, bodyboard, broń do szermierki, broń har-
punowa [artykuły sportowe], broń paintballowa [artykuły 
sportowe], broń zabawkowa, butelki do karmienia lalek, buty 
łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, choinki z materiałów 
syntetycznych, ciastolina, czujniki brania [sprzęt wędkarski], 
deski do paddleboardingu, deski do pływania, deski surfingo-
we, deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, drony 
(zabawki), dyski latające, dyski sportowe, dzwonki na choinkę, 
dżojstiki do gier wideo, ekrany maskujące [artykuły sportowe], 
ekspandery [ćwiczenia], figurki do zabawy, folie ochronne 
przystosowane do ekranów gier przenośnych, gra w domino, 
gra w kulki, gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry 
przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towa-
rzyskie, gry z obręczami, grzechotki, gwizdki [wabiki] myśliw-
skie, haczyki wędkarskie, hantle, hulajnogi [zabawki], huśtawki, 
igły do pompek do pompowania piłek do gier, kalafonia uży-
wana przez sportowców, kalejdoskopy, kapiszony do pistole-
tów [zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], kapoki 
do pływania, karty do bingo, karty do gry, karuzele do weso-
łych miasteczek, kije do gier, kije do snookera, kije golfowe, kije 
hokejowe, klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła do ruletki, 
kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie na biegunach [zabawki], 
kontrolery do konsoli gier, końcówki do kijów bilardowych, ko-
smetyki zabawkowe [nie do stosowania], kości do gry, krawę-
dzie nart, kreda do kijów bilardowych, kręgle, kubki na kości 
do gry, kule bilardowe, lalki, latawce, lotki [gry], lotnie, łóżka dla 
lalek, łuki do strzelania, łyżworolki, łyżwy, madżong, marionet-
ki, maski szermiercze, maski teatralne, maski zabawkowe, 
maszty do desek windsurfingowych, maszyny do ćwiczeń 
sprawnościowych, maszyny do rzucania piłek, maszyny i urzą-
dzenia do kręgli, matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umiesz-
czone jedna w drugiej], maty z zabawkami dla niemowląt, 
misie pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojaz-
dów w zmniejszonej skali, naciągi do rakiet, nagolenniki [arty-
kuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], narty, narty 
skiboardowe, ochraniacze [części strojów sportowych], ochra-

niacze na łokcie [artykuły sportowe], ozdoby choinkowe [z wy-
jątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], pachinko [ja-
pońska gra automatowa], pałeczki mażoretkowe, papierowe 
czapeczki na przyjęcia, paralotnie, pasy do pływania, pasy 
do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], pierścienie 
do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier i zabaw, piniaty, 
plansze do gry w warcaby, plastelina do zabawy, pluszowe za-
bawki z przymocowanym kocykiem, płetwy do pływania, 
pneumatyczne pistolety [zabawki], podbieraki dla wędkarzy, 
pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, pokrycie ślizgów nart, 
pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek 
do gier, proce [artykuły sportowe], przenośne gry i zabawki 
posiadające funkcje telekomunikacyjne, przybory do łucznic-
twa, przyrządy do naprawy darni na polu golfowym [akcesoria 
golfowe], przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, przy-
rządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety śnieżne, ręka-
wice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałkarzy 
[akcesoria do gier], rękawice do gier, rękawice do szermierki, 
rękawice golfowe, roboty zabawkowe, rolki do stacjonarnych 
rowerów treningowych, rowery trójkołowe dla dzieci [zabaw-
ki], rzut podkową [gry], rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki 
[gra], samochody do zabawy, sanki [artykuły sportowe], siatki 
do sportów, siatki na motyle, siatki tenisowe, skóra focza [po-
krycia na narty], smycze do desek surfingowych, spławiki węd-
karskie, sprzęt do gier wideo, sprzęt wędkarski, stacjonarne 
rowery treningowe, sterowniki do zabawek, stojaki do cho-
inek, stoły bilardowe, stoły bilardowe uruchamiane monetami 
lub żetonami, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, 
strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, 
suspensoria dla sportowców, szachownice, szachy, szpule 
do latawców, sztuczne przynęty wędkarskie, śmieszne gadże-
ty do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, śnieg sztuczny 
na choinki, śnieżne kule, tarcze elektroniczne, tarcze strzelni-
cze, torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, torby na narty 
i deski surfingowe, torby na sprzęt do krykieta, trampoliny, 
trampoliny [artykuły sportowe], trapezy [uprząż] do desek 
windsurfingowych, tryktrak [gra], tuby strzelające na imprezy, 
tyczki do uprawiania skoku o tyczce, ubranka dla lalek, uchwy-
ty na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], uprząż wspi-
naczkowa, urządzenia do gier, urządzenia do sztuczek magicz-
nych, urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych, urządzenia 
do zaznaczania punktów w bilardzie, urządzenia pływackie 
do pływania, urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki gór-
skiej], wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, warcaby, wąskie 
kajaki do surfski, wędki, wiązania do nart, więcierze [pułapki 
na ryby], wiszące karuzele dla dzieci [mobile], worki treningo-
we, wózki na torby golfowe, wrotki, wskaźniki brania [sprzęt 
wędkarski], wstążki do gimnastyki artystycznej, zabawki, za-
bawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane, zapacho-
we przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zdrapki do gier lote-
ryjnych, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania 
[zabawki], zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], żetony do gier 
hazardowych, żyłki wędkarskie, żyroskopy i stabilizatory lotu 
do modeli samolotów w pomniejszonej skali.

(210) 487235 (220) 2018 06 18
(731) KŁÓSEK ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE IDEAL, Ośno
(540) IDEAL
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(531) 27.05.01, 07.03.11, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 19 bramy niemetalowe, bramy roletowe nie-
metalowe, bramy bezpieczeństwa, nie z metalu, nieme-
talowe bramy garażowe do użytku domowego, niemeta-
lowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, okna szklane, 
okna witrażowe, okna winylowe, okna niemetalowe, okna 
żaluzjowe niemetalowe, okna witrażowe, skrzynkowe 
okna niemetalowe, okładziny na okna niemetalowe, kra-
ty na okna niemetalowe, niemetalowe okna świetlikowe 
do budynków, okna pancerne posiadające niemetalo-
we ramy, okna dachowe (nie z metalu), okna żaluzjowe 
ze szkła do budynków, okna dachowe wykonane z two-
rzyw sztucznych, dachowe naświetla półkoliste [okna] 
z materiałów niemetalowych, zabezpieczone okna z two-
rzyw sztucznych umożliwiające komunikację, niemetalo-
we drzwi, bramy, okna i osłony okienne, okna przesuwne 
w płaszczyźnie pionowej, nie z metalu, okna świetlikowe 
wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych do użytku 
w budynkach, niemetalowe żaluzje zewnętrzne, żaluzje 
zwijane niemetalowe, okna żaluzjowe niemetalowe, nie-
metalowe zespoły okien żaluzjowych, żaluzje antywłama-
niowe z materiałów niemetalowych, żaluzje [zewnętrz-
ne] niemetalowe i nietekstylne, okna żaluzjowe ze szkła 
do budynków, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
niemetalowych i metalowych drzwi, bram, okien i osłon 
okiennych, rolet, żaluzji, markiz, ogrodzeń, okien PCV, 
drzwi garażowych, bram garażowych.

(210) 487237 (220) 2018 06 18
(731) DULIK MARCIN FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

-USŁUGOWA DULIK, Piekary Śląskie
(540) Kram24
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, marketing handlowy 
[inny niż sprzedaż], promocje sprzedaży w punkcie sprze-
daży, na rzecz innych, usługi w zakresie promocji sprze-
daży, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów 
mechanicznych, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży 
majątku osobistego, usługi reklamowe w zakresie sprze-
daży towarów, reklamowanie towarów innych sprzedaw-
ców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie i po-
równywanie towarów tych sprzedawców, reklamowanie 
samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, 
usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi re-
klamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, promowanie 
sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośred-
nictwem imprez promocyjnych, reklama towarów i usług 
sprzedawców on-line za pośrednictwem przewodnika 
on-line do przeszukiwania, usługi handlu elektroniczne-
go, mianowicie dostarczanie informacji o produktach 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów 
reklamowych i sprzedaży, usługi w zakresie promocji 
sprzedaży, mianowicie gromadzenie rozmaitych dostaw-
ców usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia in-
nym wygodnego oglądania i zakupu tych usług, usługi 
sprzedaży on-line, organizowanie aukcji internetowych, 
promocja on-line sieci komputerowych i stron interneto-
wych, promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw 
za pośrednictwem Internetu i innych mediów, usługi do-
pasowywania w ramach sieci reklamowej on-line ułatwia-
jące nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami 
a właścicielami stron internetowych, zawieranie transakcji 
handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, admini-
strowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów 
detalicznych.

(210) 487239 (220) 2018 06 18
(731) WALIŚ PRZEMYSŁAW BOOM-BUD, Strzałków
(540) HUSAA
(510), (511) 9 etui na telefony i smartfony, 16 podkładki 
z tektury pod kubki, kufle, kieliszki i szklanki, 21 kubki, kufle, 
szklanki, kieliszki, 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 35 usłu-
gi sprzedaży takich towarów jak: etui na telefony i smartfo-
ny, podkładki z tektury pod kubki, kufle, kieliszki i szklanki, 
odzież, nakrycia głowy, obuwie, kubki, kufle, szklanki, kieliszki.

(210) 487241 (220) 2018 06 18
(731) CZEPCZYŃSKI ARTUR JAWET-NIERUCHOMOŚCI, 

Zatom Nowy
(540) A/C Czepczyński
(510), (511) 35 marketing telefoniczny, marketing referen-
cyjny, marketing internetowy, informacja marketingowa, 
kampanie marketingowe, usługi marketingowe, reklama 
i marketing, marketing dotyczący promocji, administro-
wanie dotyczące marketingu, planowanie strategii mar-
ketingowych, 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 marke-
tingu, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, do-
radztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, 
badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, doradztwo 
związane z rozwojem wizerunku firmy, pomoc w zakresie 
działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, opra-
cowywanie strategii przedsiębiorstw, badania w dziedzinie 
strategii marketingowych, usługi doradcze w zakresie strate-
gii 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.

(210) 487264 (220) 2018 06 19
(731) ALOPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów
(540) ALOPAK

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.04.03, 26.04.02, 25.05.05, 26.04.08
(510), (511) 6 folie aluminiowe, folie metalowe do zawijania, 
folia metalowa do pakowania, folie metalowe do zawijania 
i pakowania, pojemniki z folii aluminiowej, pojemniki meta-
lowe, metalowe pojemniki do przechowywania, pojemniki 
do pakowania metalowe, puszki do konserw, metalowe, 
puszki metalowe na napoje, puszki metalowe, 16 samoprzy-
lepne etykiety drukowane, etykiety przylepne z papieru, 
etykiety z papieru lub kartonu, etykiety [owijki] na butelki 
z papieru lub kartonu, etykiety z papieru, folie z polipropyle-
nu do pakowania, folie do pakowania artykułów żywnościo-
wych, folie z tworzyw sztucznych do pakowania żywności 
do użytku w gospodarstwie domowym, cienkie przezro-
czyste folie samoprzylegające do pakowania, folie polietyle-
nowe do zawijania lub pakowania, opakowania kartonowe, 
opakowania z tworzyw sztucznych, papierowe podkładki 



Nr  ZT30/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 93

stołowe, papierowe podkładki pod szklanki, papierowe pod-
kładki na stół, podkładki pod kufle do piwa, torby papierowe, 
torby papierowe na zakupy, 20 palety transportowe nieme-
talowe, pojemniki do pakowania niemetalowe, niemetalo-
we zamknięcia do butelek, zamknięcia do pojemników, za-
mknięcia do pojemników niemetalowe.

(210) 487272 (220) 2018 06 19
(731) RYBAK TOMASZ, Szczecin
(540) 

(531) 04.01.04, 04.05.13, 04.05.15, 04.05.21, 24.15.01, 24.15.07, 
24.15.11, 26.01.15, 26.01.16, 29.01.01

(510), (511) 43 usługi restauracyjne.

(210) 487273 (220) 2018 06 19
(731) FAJER DAWID, Warszawa
(540) EASY TIGER BODY PERFORMANCE & EDUCATION

(531) 03.01.04, 03.01.16, 03.01.24, 27.01.06, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 kultura fizyczna, prowadzenie zajęć fitness, 
usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych, 
prowadzenie wycieczek wspinaczkowych, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, nauczanie indywidualne, doradz-
two zawodowe, usługi trenera osobistego, produkcja filmów, 
innych niż reklamowe.

(210) 487274 (220) 2018 06 19
(731) LABORATOIRES CEETAL, Saint Etienne, FR
(540) AGRIGERM 1510
(510), (511) 5 środki chemiczne do dezynfekcji urządzeń, linii 
technologicznych, pojemników, powierzchni i pomieszczeń.

(210) 487296 (220) 2018 06 19
(731) GRYBALOW ADAM, Warszawa
(540) 4FIZJO

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i reha-
bilitacji, urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-reha-
bilitacyjnych, aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, 
aparatura do wzmacniania ciała [terapeutyczna], artyku-
ły do ćwiczeń fizycznych służące do treningu fizycznego 
[do celów medycznych], przyrządy do ćwiczeń [ekspandery] 
do leczenia medycznego, urządzenia do ćwiczeń fizycznych 
[do celów medycznych], urządzenia do pracy nad kondycją 
fizyczną [do celów medycznych], urządzenia do symula-
cji ćwiczeń fizycznych[do celów medycznych], urządzenia 
do masażu, przyrządy do masażu, przyrządy kręgarskie, ar-
tykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, 
taśmy ortopedyczne, 25 odzież męska, damska i dziecięca, 
odzież codzienna, odzież gimnastyczna, odzież rekreacyjna, 
odzież sportowa, odzież treningowa, artykuły odzieżowe 
w stylu sportowym, opaski na głowę, bielizna sportowa,  
T-shirty z krótkim rękawem, bluzy sportowe, koszule spor-
towe, kurtki sportowe, spodnie sportowe, skarpetki, obuwie 
dla dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, obuwie 
do celów rekreacji, obuwie gimnastyczne, obuwie sporto-
we, 28 artykuły i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne 
i sportowe, urządzenia do ćwiczeń fizycznych, urządzenia 
do wzmacniania ciała, przyrządy gimnastyczne, przyrzą-
dy gimnastyczne do rozciągania, przyrządy stosowane 
do ćwiczeń fizycznych, hantle, ciężarki na nadgarstki i kostki 
do ćwiczeń, drążki do ćwiczeń, ekspandery, kije do nordic 
walking, ochraniacze do uprawiania sportu, piłki antystreso-
we do ćwiczeń, piłki do ćwiczeń, piłki gimnastyczne, taśmy 
do ćwiczeń, skakanki, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczo-
ne on-line w zakresie następujących towarów: urządzenia 
i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia do ćwi-
czeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, aparatura 
do zabiegów fizjoterapeutycznych, aparatura do wzmac-
niania ciała [terapeutyczna], artykuły do ćwiczeń fizycznych 
służące do treningu fizycznego [do celów medycznych], 
przyrządy do ćwiczeń [ekspandery] do leczenia medyczne-
go, urządzenia do ćwiczeń fizycznych [do celów medycz-
nych], urządzenia do pracy nad kondycją fizyczną [do celów 
medycznych], urządzenia do symulacji ćwiczeń fizyczny-
ch[do celów medycznych], urządzenia do masażu, przyrzą-
dy do masażu, przyrządy kręgarskie, artykuły ortopedyczne 
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, taśmy ortopedyczne, 
odzież męska, damska i dziecięca, odzież codzienna, odzież 
gimnastyczna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież 
treningowa, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, opa-
ski na głowę, bielizna sportowa, T-shirty z krótkim rękawem, 
bluzy sportowe, koszule sportowe, kurtki sportowe, spodnie 
sportowe, skarpetki, obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet, 
obuwie dla mężczyzn, obuwie do celów rekreacji, obuwie 
gimnastyczne, obuwie sportowe, artykuły i sprzęt sportowy, 
artykuły gimnastyczne i sportowe, urządzenia do ćwiczeń 
fizycznych, urządzenia do wzmacniania ciała, przyrządy gim-
nastyczne, przyrządy gimnastyczne do rozciągania, przyrzą-
dy stosowane do ćwiczeń fizycznych, hantle, ciężarki na nad-
garstki i kostki do ćwiczeń, drążki do ćwiczeń, ekspandery, 
kije do nordic walking, ochraniacze do uprawiania sportu, 
piłki antystresowe do ćwiczeń, piłki do ćwiczeń, piłki gim-
nastyczne, taśmy do ćwiczeń, skakanki, 41 usługi sportowe 
i w zakresie fitnessu, usługi edukacyjne w zakresie sprawno-
ści fizycznej, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie 
sportu, usługi edukacyjne w zakresie zdrowia, udostępnianie 
informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności 
fizycznej, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, na-
uczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi szkoleniowe 
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związane ze sprawnością fizyczną [fitness], usługi szkole-
niowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, 
usługi w zakresie wychowania fizycznego, usługi w zakresie 
nauczania gimnastyki, usługi w zakresie treningu sprawności 
fizycznej, usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, 
usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usłu-
gi fitness klubów, usługi klubów sportowych, usługi klubów 
zdrowia i klubów sprawności fizycznej, szkolenia ruchowe 
dla dzieci, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, nadzo-
rowanie ćwiczeń fizycznych, zajęcia sportowe i rekreacyjne, 
prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, organi-
zowanie szkoleń sportowych, kursy szkoleniowe dotyczące 
zajęć sportowych, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności 
fizycznej, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, prowadzenie 
ośrodków sprawności fizycznej, udostępnianie obiektów 
i sprzętów gimnastycznych, wynajem sprzętu sportowego, 
44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi fizjo-
terapii, rehabilitacja fizyczna, badanie sprawności fizycznej, 
doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, masaże, informacje 
dotyczące masażu, opracowywanie indywidualnych progra-
mów rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu 
do rehabilitacji fizycznej, udostępnianie sprzętu i obiektów 
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, 
usługi w zakresie medycyny sportowej, opieka zdrowotna 
dotycząca gimnastyki korekcyjnej.

(210) 487297 (220) 2018 06 19
(731) STALESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) STAINLESS EUROPE online shop

(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.04.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 kątowniki stalowe, pręty stalowe, stal w for-
mie arkuszy, prętów, listw i kęsów, stal w formie taśm, stal 
nierdzewna w postaci arkuszy, stal w postaci arkuszy, stal 
w postaci zwojów, blacha stalowa cienka, kątowniki stalo-
we metalowe, wyroby ze stali, taśmy ze stali, 40 cięcie sta-
li, polerowanie stali nierdzewnej, usługi czyszczenia stali 
nierdzewnej.

(210) 487298 (220) 2018 06 19
(731) TK TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TK TELEKOM TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA GRUPA 

NETIA

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 informacja o telekomunikacji, komunikacja 
radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodo-
wych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, łączność poprzez terminale komputerowe, nadawanie 
bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie 

połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputero-
wą, poczta elektroniczna, przesyłanie wiadomości, transfer 
strumieniowy danych, transmisja programów telewizyjnych, 
transmisja plików cyfrowych, transmisja wideo na żądanie, 
usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi w za-
kresie wideokonferencji, wynajem sprzętu telekomunikacyj-
nego, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, 
wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, zapew-
nianie dostępu do globalnych sieci komputerowych.

(210) 487299 (220) 2018 06 19
(731) TK TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TK TELEKOM TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA GRUPA 

NETIA

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 informacja o telekomunikacji, komunikacja 
radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodo-
wych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, łączność poprzez terminale komputerowe, nadawanie 
bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie 
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputero-
wą, poczta elektroniczna, przesyłanie wiadomości, transfer 
strumieniowy danych, transmisja programów telewizyjnych, 
transmisja plików cyfrowych, transmisja wideo na żądanie, 
usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi w za-
kresie wideokonferencji, wynajem sprzętu telekomunikacyj-
nego, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, 
wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, zapew-
nianie dostępu do globalnych sieci komputerowych.

(210) 487304 (220) 2018 06 19
(731) VIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękocin Nowy
(540) MM MAJOR & MAKER

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 deski toaletowe i bidetowe sterowane elek-
tronicznie, akcesoria łazienkowe, osprzęt do bidetów, deski 
i klapy do muszli klozetowych i bidetów, instalacje sanitarne 
i łazienkowe.

(210) 487310 (220) 2018 06 19
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgórsko
(540) M R. MANDILLO uncover the cover
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(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 przesłony okienne wewnętrzne okienne wy-
konane z materiałów dekoracyjnych np.: rolety tekstylne, ro-
letki, plisy i duoplisy (duetki).

(210) 487313 (220) 2018 06 19
(731) MICHTA MARTA ZWIERZ MI SIĘ SPECJALISTYCZNE 

USŁUGI DLA ZWIERZĄT, Gdynia
(540) zwierz mi się

(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi weterynaryjne, weterynaryjne usługi 
doradcze, usługi chirurgii weterynaryjnej, usługi weteryna-
ryjne i rolnicze, usługi informacyjne dotyczące weterynaryj-
nego przemysłu farmaceutycznego, usługi informacji wete-
rynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu, porady 
behawioralne, terapia zachowań, hotel i świetlica dla zwie-
rząt, szkolenia psów grupowe i indywidualne.

(210) 487315 (220) 2018 06 20
(731) ORFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) Polskie FRYKASY

(531) 03.07.03, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 dżemy, przetwory owocowe, galaretki owo-
cowe, kandyzowane owoce, marmolada, masło kakaowe, 
masło z orzechów, owoce konserwowane w alkoholu, chip-
sy owocowe, przekąski na bazie owoców, suszone owoce, 
suszone warzywa, gotowane owoce, gotowane warzywa, 
orzechy przyprawione, przetworzone owoce, warzywa 
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), chip-
sy ziemniaczane, nasiona przetworzone, skórki owocowe, 
30 biszkopty, chipsy kukurydziane, batony zbożowe, ciastka, 
ciasta, wyroby cukiernicze, cukierki, herbata, miód, syropy 
i melasa, kawa, słodycze czekoladowe, czekolada, czekolada 
pitna, orzechy w polewie, mus czekoladowy, mus deserowy, 
orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie czekoladowej, 
32 lemoniada, napoje bezalkoholowe, soki, mieszane soki 
owocowe, soki warzywne, piwo, syropy do napojów, woda 
mineralna.

(210) 487316 (220) 2018 06 20
(731) ORFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) Polskie FRYKASY

(531) 03.07.03, 26.02.07, 27.05.01
(510), (511) 29 dżemy, przetwory owocowe, galaretki owo-
cowe, kandyzowane owoce, marmolada, masło kakaowe, 
masło z orzechów, owoce konserwowane w alkoholu, chip-
sy owocowe, przekąski na bazie owoców, suszone owoce, 
suszone warzywa, gotowane owoce, gotowane warzywa, 
orzechy przyprawione, przetworzone owoce, warzywa 
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), chip-
sy ziemniaczane, nasiona przetworzone, skórki owocowe, 
30 biszkopty, chipsy kukurydziane, batony zbożowe, ciastka, 
ciasta, wyroby cukiernicze, cukierki, herbata, miód, syropy 
i melasa, kawa, słodycze czekoladowe, czekolada, czekolada 
pitna, orzechy w polewie, mus czekoladowy, mus deserowy, 
orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie czekoladowej, 
32 lemoniada, napoje bezalkoholowe, soki, mieszane soki 
owocowe, soki warzywne, piwo, syropy do napojów, woda 
mineralna.

(210) 487317 (220) 2018 06 20
(731) ORFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) Polskie FRYKASY

(531) 03.07.03, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 dżemy, przetwory owocowe, galaretki owo-
cowe, kandyzowane owoce, marmolada, masło kakaowe, 
masło z orzechów, owoce konserwowane w alkoholu, chip-
sy owocowe, przekąski na bazie owoców, suszone owoce, 
suszone warzywa, gotowane owoce, gotowane warzywa, 
orzechy przyprawione, przetworzone owoce, warzywa 
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), chip-
sy ziemniaczane, nasiona przetworzone, skórki owocowe, 
30 biszkopty, chipsy kukurydziane, batony zbożowe, ciastka, 
ciasta, wyroby cukiernicze, cukierki, herbata, miód, syropy 
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i melasa, kawa, słodycze czekoladowe, czekolada, czekolada 
pitna, orzechy w polewie, mus czekoladowy, mus deserowy, 
orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie czekoladowej, 
32 lemoniada, napoje bezalkoholowe, soki, mieszane soki 
owocowe, soki warzywne, piwo, syropy do napojów, woda 
mineralna.

(210) 487318 (220) 2018 06 20
(731) ORFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) Polskie FRYKASY

(531) 03.07.03, 26.02.07
(510), (511) 29 dżemy, przetwory owocowe, galaretki owo-
cowe, kandyzowane owoce, marmolada, masło kakaowe, 
masło z orzechów, owoce konserwowane w alkoholu, chip-
sy owocowe, przekąski na bazie owoców, suszone owoce, 
suszone warzywa, gotowane owoce, gotowane warzywa, 
orzechy przyprawione, przetworzone owoce, warzywa 
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), chip-
sy ziemniaczane, nasiona przetworzone, skórki owocowe, 
30 biszkopty, chipsy kukurydziane, batony zbożowe, ciastka, 
ciasta, wyroby cukiernicze, cukierki, herbata, miód, syropy 
i melasa, kawa, słodycze czekoladowe, czekolada, czekolada 
pitna, orzechy w polewie, mus czekoladowy, mus deserowy, 
orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie czekoladowej, 
32 lemoniada, napoje bezalkoholowe, soki, mieszane soki 
owocowe, soki warzywne, piwo, syropy do napojów, woda 
mineralna.

(210) 487320 (220) 2018 06 20
(731) ŁUKASZEWICZ ŁUKASZ KROPLÓWKA.PL, Poznań
(540) Kroplówka.pl

(531) 01.15.15, 27.05.04, 29.01.14
(510), (511) 44 opieka pielęgniarska, pomoc medyczna, 
porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady 
w zakresie farmakologii, przekłuwanie ciała, salony piękności, 

usługi sanatoriów, szpitale, świadczenie usług przez domy 
opieki nad starszymi ludźmi, usługi doradcze w zakresie 
zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowi-
skowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, 
wypożyczanie sprzętu medycznego.

(210) 487321 (220) 2018 06 20
(731) ŁUKASZEWICZ ŁUKASZ KROPLÓWKA.PL, Poznań
(540) Kroplówka.pl
(510), (511) 44 opieka pielęgniarska, pomoc medyczna, 
porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady 
w zakresie farmakologii, przekłuwanie ciała, salony piękności, 
usługi sanatoriów, szpitale, świadczenie usług przez domy 
opieki nad starszymi ludźmi, usługi doradcze w zakresie 
zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowi-
skowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, 
wypożyczanie sprzętu medycznego.

(210) 487322 (220) 2018 06 20
(731) ELECTRONIC POWER AND MARKET SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Szczecinek

(540) EP&M

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 systemy rozdziału i sterowania energii elek-
trycznej (rozdzielnice tablice zasilające), systemy nadzoru 
instalacji zasilających i klimatyzacyjnych, półprzewodniko-
we reduktory napięcia, tablice zasilająco-sterujące, 38 in-
stalacja, montaż, uruchomienie sprzętu elektrycznego 
i telekomunikacyjnego (np. instalacje bezprzerwowego 
zasilania, zbieranie i transmisja danych oraz przekazywanie 
wiadomości o awariach), 42 usługi konstruktorskie, usługi 
konsultacyjno-projektowe.

(210) 487323 (220) 2018 06 20
(731) SZWAJCOWSKI JACEK, Łódź
(540) ANIOŁÓWKA
(510), (511) 29 dżemy, marmolada, pyłki kwiatowe jako 
żywność, dżem imbirowy, kompozycje owoców przetwo-
rzonych, miąższ owoców, owoce gotowane, owoce paste-
ryzowane, pasta z owoców tłoczonych, przecier jabłkowy, 
przekąski na bazie owoców, 30 miód, mleczko pszczele, 
33 napoje alkoholowe zawierające owoce, alkoholowe eks-
trakty owocowe, likiery, napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa), gorzkie nalewki, trawienie (alkohole i likiery wspoma-
gające), cydr, miód pitny, koktajle, wino.

(210) 487324 (220) 2018 06 20
(731) P3M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) EMS TRAINER
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 aparaty do masażu estetycznego, urządze-
nia i instrumenty medyczne, elektryczne aparaty do masa-
żu do użytku domowego, 28 sprzęt sportowy, urządzenie 
do ćwiczenia mięśni [inne niż do użytku medycznego].

(210) 487371 (220) 2018 06 21
(731) ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Belsk Duży
(540) Semi Natural

(531) 02.09.14, 02.09.15, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.18, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.03

(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki che-
miczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
7 mechaniczne narzędzia rolnicze, 8 narzędzia rolnicze, 
ogrodnicze i do kształtowania terenu, ręczne narzędzia rol-
nicze, łopatki [ogrodnictwo], 44 usługi w zakresie rolnictwa, 
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, informacja i doradz-
two w dziedzinie ogrodnictwa, doradztwo specjalistyczne 
w zakresie rolnictwa.

(210) 487376 (220) 2018 06 21
(731) ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Belsk Duży
(540) ZDROWY PLON BEZ POZOSTAŁOŚCI

(531) 05.03.11, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.20, 26.01.21, 27.05.01
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki che-
miczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
7 mechaniczne narzędzia rolnicze, 8 narzędzia rolnicze, 
ogrodnicze i do kształtowania terenu, ręczne narzędzia rol-
nicze, łopatki [ogrodnictwo], 44 usługi w zakresie rolnictwa, 
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, informacja i doradz-
two w dziedzinie ogrodnictwa, doradztwo specjalistyczne 
w zakresie rolnictwa.

(210) 487384 (220) 2018 06 21
(731) SPOREK PIOTR ANTONI, Milówka
(540) el gato

(531) 03.01.06, 03.01.24, 03.01.27, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, spodnie, krótkie 
spodenki, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki, bluzy, kurtki, 
obuwie, bielizna, paski, nakrycia głowy oraz części i akcesoria 
do wymienionych towarów.

(210) 487385 (220) 2018 06 21
(731) INSTANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory
(540) Grazia
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier.

(210) 487387 (220) 2018 06 21
(731) FIRLIŃSKI REMIGIUSZ, Józefów
(540) E-MAX
(510), (511) 37 budowa systemów odwadniających, budowa 
systemów ścieków, doradztwo inżynieryjne (usługi budow-
lane), doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usłu-
gi budowlane], dostarczanie informacji z zakresu przemysłu 
budowlanego, informacja o najmie sprzętu budowlanego, 
instalacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego w samo-
chodach, instalacja sprzętu hydraulicznego, instalacja sprzętu 
komputerowego do systemów komputerowych, instalacja 
systemów do czystych pomieszczeń, instalacja systemów 
do zbierania wody deszczowej, instalacja systemów ener-
gii wiatrowej, instalacja systemów energii wodnej, instalacja 
systemów ewakuacji przeciwpożarowej, instalacja systemów 
gaszenia pożaru, instalacja systemów inżynierii środowiska, 
instalacja systemów komputerowych, instalacja systemów 
ochrony przed piorunami, instalacja systemów ochrony śro-
dowiska, instalacja systemów odprowadzania ciepła, instala-
cja systemów ogrzewania słonecznego, instalacja systemów 
oprzyrządowania, instalacja systemów oświetlenia elektrycz-
nego i systemów elektroenergetycznych, instalacja systemów 
paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budyn-
kach mieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych 
zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, 
instalacja systemów rurociągów, instalacja systemów telewizji 
przemysłowej, instalacja systemów wodociągowo-kanaliza-
cyjnych, instalacja systemów wyciągowych dymu, instalacja 
systemów zabezpieczających,  instalacja systemów zarządza-
nia ruchem, instalacja urządzeń do oszczędzania energii, in-
stalacja uziemienia elektrycznego, instalowanie i konserwacja 
systemów nawadniających, instalowanie komórkowych syste-
mów przywoławczych, instalowanie oraz naprawa systemów 
klimatyzacyjnych, instalowanie pneumatycznych systemów 
do transportu materiałów masowych, instalowanie skom-
puteryzowanych systemów informacyjnych, instalowanie 
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systemów komputerowych wykorzystujących półprzewod-
nikowe układy elektroniczne, instalowanie systemów kontroli 
dostępu, instalowanie systemów łącznościowych pracujących 
na częstotliwości radiowej, instalowanie systemów odkurzania 
centralnego, instalowanie systemów rur doprowadzających 
gaz, instalowanie systemów rur przewodzących gazy, instalo-
wanie systemów rurociągów do przesyłania cieczy, instalowa-
nie systemów rurociągów do przesyłania pary wodnej, instalo-
wanie systemów telewizji kablowych, instalowanie systemów 
wykrywania pożarów, instalowanie systemów zasilanych ener-
gią słoneczną, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów 
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), konserwacja 
elektrycznych systemów handlowych, konserwacja i napra-
wa systemów alarmu przeciwpożarowego, konserwacja i na-
prawa systemów ewakuacji przeciwpożarowej, konserwacja 
i naprawa systemów fizycznej kontroli dostępu, konserwacja 
i naprawa systemów gaszenia pożaru, konserwacja i napra-
wa systemów komunikacyjnych, konserwacja i naprawa sys-
temów kontroli dostępu, konserwacja i naprawa systemów 
ochrony przed piorunami, konserwacja i naprawa systemów 
rurociągów, naprawa systemów wykrywania pożaru, konser-
wacja i serwisowanie systemów alarmów przeciwpożarowych, 
konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej obejmująca  
wykorzystywanie hydraulicznego sprzętu tnącego, konser-
wacja systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, kon-
serwacja systemów odprowadzania nieczystości [szamb], 
konserwacja, serwis i naprawa systemów broni, montaż [insta-
lowanie] systemów przechowywania, naprawa i konserwacja 
generatorów energii eklektycznej, naprawa lub konserwacja 
generatorów energii elektrycznej, naprawa lub konserwacja 
maszyn i systemów do produkcji półprzewodników, naprawa 
lub konserwacja mechanicznych systemów parkingowych, 
naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego, naprawa ma-
szyn budowlanych i sprzętu budowlanego, naprawa sprzętu 
elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, naprawa syste-
mów do przerobu odpadów zwierzęcych, naprawa systemów 
doprowadzania gazu, naprawa systemów kanalizacji, naprawa 
systemów stereo, naprawcze roboty budowlane, podwodne 
prace budowlane i konstrukcyjne, podziemne prace budow-
lane w zakresie instalowania rur, podziemne prace budowlane 
w zakresie systemu rur, prace budowlane w zakresie konstruk-
cji stalowych, prace konstrukcyjne domów z prefabrykatów, 
renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji elek-
trycznej, stawianie domów z prefabrykatów, usługi budow-
lane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane 
i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie budo-
wania na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie 
budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie sta-
wiania budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, usługi doradcze dotyczące instalacji 
sprzętu hydraulicznego, usługi doradcze w zakresie instalacji 
systemów grzewczych na paliwa stałe, usługi doradcze w za-
kresie instalacji systemów wodociągowych, usługi doradcze 
w zakresie konserwacji systemów kontroli środowiska, usługi 
doradcze w zakresie naprawy systemów kontroli środowiska, 
usługi doradcze związane z konserwacją i naprawą sprzętu 
mechanicznego i elektrycznego, usługi doradztwa budow-
lanego, usługi hydrauliczne, usługi informacyjne w zakresie 
konserwacji systemów zabezpieczających, usługi informacyj-
ne związane z instalacją systemów zabezpieczających, usługi 
inspekcji budowlanej [w trakcie prac budowlanych], usługi 
nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, 
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczą-
cych nieruchomości, usługi w zakresie szczelinowania hydrau-
licznego, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu 
konstrukcyjnego i budowlanego.

(210) 487393 (220) 2018 06 21
(731) TAUBER PUBLIC RELATIONS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TAUBER & WASILEWSKI VINERY

(531) 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, broszury, emblematy, 
etykiety nie z materiału tekstylnego, folia z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, fotografie, gazety, kalendarze, kartki 
z życzeniami, katalogi, komiksy, książki, prospekty, ulotki, 
mapy, materiały do rysowania, materiały piśmienne, obrazy, 
portrety, opakowania do butelek z tektury lub papieru, taśmy 
papierowe, wyroby z kartonu, 33 ekstrakty alkoholowe, na-
poje alkoholowe, aperitify, napoje alkoholowe destylowane, 
gorzkie nalewki, napój alkoholowy jabłecznik i cydr, koktaj-
le alkoholowe, miód pitny, napoje alkoholowe zawierające 
owoce, ekstrakty owocowe z alkoholem, wino, wódka.

(210) 487395 (220) 2018 06 21
(731) BACHLEDA-CURUŚ ADAM, Zakopane
(540) BACHLEDA LUXURY HOTEL
(510), (511) 16 drukowane materiały hotelarskie, afisze, pla-
katy, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma, formula-
rze, blankiety, druki, fotografie, gazety, indeksy, skorowidze, 
kalendarze, katalogi, koperty, książki, makiety architekto-
niczne, mapy geograficzne, materiały do pisania, materiały 
drukowane, notatniki, notesy, obrazy, zdjęcia, papier, papier 
listowy, periodyki, podręczniki, prospekty, publikacje druko-
wane, rysunki, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, sko-
roszyty na dokumenty, ulotki, zawiadomienia, 35 agencje 
reklamowe, badania biznesowe, badania dotyczące działal-
ności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania ryn-
kowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama 
pocztowa, ekonomiczne prognozy, organizacja pokazów 
mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, outsourcing, doradz-
two biznesowe, pokazy towarów, pomoc przy zarządza-
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, reklama, 
reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy 
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, 
tworzenie tekstów reklamowych, usługi doradcze w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w za-
kresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakre-
sie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi 
pośrednictwa biznesowego, zarządzanie działalnością go-
spodarczą, zarządzanie biznesowe hotelami, zarządzanie 
administracyjne hotelami, zarządzenie hotelami dla osób 
trzecich, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
39 organizowanie podróży do i z hotelu, dostarczanie gazet, 
dostarczanie kwiatów, dostawa towarów, eskortowanie po-
dróżnych, organizowanie rejsów, parkowanie samochodów, 
wypożyczanie pojazdów, transport powietrzny, przenosze-
nie, przewóz bagaży, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwa-
cja transportu, transport,  transport pasażerski, udzielanie 
wskazówek o trasie dojazdu do celu podróży, usługi car-
-sharingu, usługi kierowców, usługi taksówek, usługi trans-
portu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi w zakresie orga-
nizowania wycieczek,  wynajem: autokarów, samochodów, 
statków powietrznych, garaży, koni, miejsc parkingowych, 
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wypożyczanie samochodów wyścigowych, 41 doradztwo 
zawodowe, fotografia, fotoreportaże, informacja: o edu-
kacji, o imprezach rozrywkowych, o rekreacji, organizacja 
pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie ba-
lów, organizowanie i prowadzenie: koncertów, konferencji, 
kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, szkoleń, 
kursów, konkursów piękności, loterii, wystaw, widowisk, za-
wodów sportowych, impresariat, planowanie przyjęć,  pro-
wadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć 
fitness, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, wypożyczanie sprzętu sportowego,  udo-
stępnianie obiektów i sprzętu: rekreacyjnego, sportowego, 
do gry w golfa,  usługi agencji dystrybucji biletów, usługi 
artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi klubowe, 
usługi muzeów, usługi parków rozrywki, pokazy filmowe, 
usługi rozrywkowe, usługi trenerskie, usługi trenera osobi-
stego, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, usługi zwią-
zane z dyskotekami, wynajmowanie kortów tenisowych, 
obiektów sportowych, wypożyczanie dzieł sztuki, wysta-
wianie spektakli: na żywo, rewiowych, 43 biura zakwate-
rowania, hotele, motele, pensjonaty,,domy opieki dla osób 
w podeszłym wieku, ośrodki wypoczynkowe, domy tury-
styczne, hotele dla zwierząt, organizowanie zakwaterowa-
nia hotelowego, wakacyjnego, zakwaterowanie na pobyt 
czasowy, zakwaterowanie dla turystów, rezerwacja pokoi, 
pokoi dla podróżnych, miejsc w pensjonatach,  rezerwacje 
miejsc w hotelach, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, 
ocena zakwaterowania wakacyjnego, wynajem budynków 
przenośnych, organizowanie posiłków w hotelach,  obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem,  bary, bary szybkiej obsługi, catering, herbaciarnie, 
kafeterie, koktajlbary,  stołówki,  bufety, restauracje samo-
obsługowe, oferujące dania na wynos, restauracje z grillem, 
restauracje washoku, rezerwacja stolików w restauracjach, 
usługi: barowe, hotelowe, recepcyjne dla tymczasowego 
zakwaterowania, restauracyjne, wynajem urządzeń oświe-
tleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, wypożyczanie 
krzeseł, stołów, bielizny stołowej, szklanych naczyń, namio-
tów, urządzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wy-
posażenia kempingowego.

(210) 487400 (220) 2018 06 21
(731) ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Belsk Duży
(540) agro activ doradztwo sadownicze

(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki che-
miczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
7 mechaniczne narzędzia rolnicze, 8 narzędzia rolnicze, 
ogrodnicze i do kształtowania terenu, ręczne narzędzia rol-

nicze, łopatki [ogrodnictwo], 44 usługi w zakresie rolnictwa, 
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, informacja i doradz-
two w dziedzinie ogrodnictwa, doradztwo specjalistyczne 
w zakresie rolnictwa.

(210) 487437 (220) 2018 06 21
(731) PRICELESSO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) P

(531) 20.01.15, 20.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie aukcji, organizowanie au-
kcji internetowych, organizacja i przeprowadzanie pchlich 
targów, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marke-
tingowych, organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji 
odwrotnych za pośrednictwem komputera i sieci telekomu-
nikacyjnych, organizowanie i prowadzenie aukcji, organizo-
wanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, 
organizowanie usług wynikających z umów z osobami trze-
cimi [handel], porady w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, porady w zakresie działalności gospodarczej, 
pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, 
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, 
pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produk-
tów, pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, te-
lefonicznych lub komputerowych [Internet], pośrednictwo 
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, po-
średnictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz 
osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie trans-
akcji handlowych na rzecz osób trzecich, pośredniczenie 
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, 
pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, po-
zyskiwanie umów [dla osób trzecich], pozyskiwanie umów 
kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, pozyski-
wanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży 
towarów, pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich zwią-
zanych ze sprzedażą towarów, pozyskiwanie umów na rzecz 
innych odnośnie świadczenia usług, pozyskiwanie umów 
na zakup i sprzedaż towarów i usług, prowadzenie wystaw 
w ramach wirtualnych targów handlowych on-line, prze-
prowadzanie wystaw w celach handlowych, usługi aukcyjne 
on-line, usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem Internetu, 
usługi aukcyjne świadczone za pośrednictwem sieci tele-
komunikacyjnych, usługi handlowe on-line, w ramach któ-
rych sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja 
odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi pośrednic-
twa w handlu, usługi reklamowe mające na celu promo-
wanie handlu elektronicznego, usługi w zakresie ogłoszeń 
drobnych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży 
wysyłkowej, marketing internetowy, organizacja i przepro-
wadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem te-
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lefonów komórkowych, organizacja targów handlowych, 
organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, 
organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach han-
dlowych, organizowanie i przeprowadzanie aukcji, porady, 
pytania i informacje dotyczące działalności gospodarczej.

(210) 487438 (220) 2018 06 21
(731) JANIK KAROLINA, Bielsko-Biała
(540) SAIKO-MED
(510), (511) 5 dentystyczne materiały ceramiczne, denty-
styczne materiały wiążące, kompozyty dentystyczne, materia-
ły dentystyczne do odcisków, materiał do naprawiania zębów, 
materiały do wypełnień, materiały do wytrawiania zębów, 
materiały porcelanowe do użytku w stomatologii, materia-
ły utrwalające do celów dentystycznych, płyny do płukania 
ust, preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicznych, 
preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty lecz-
nicze do leczenia jamy ustnej, środki czyszczące [preparaty] 
do sterylizacji narzędzi dentystycznych, środki do czyszczenia 
jamy ustnej, środki do polerowania zębów, środki znieczula-
jące do celów stomatologicznych, stopy dentystyczne, środ-
ki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki sanitarne do celów 
medycznych, preparaty diagnostyczne, preparaty medycz-
ne, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia 
medycznego, usługi sprzedaży hurtowej w związku z arty-
kułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi marke-
tingowe w dziedzinie stomatologii, sprzedaż detaliczna lub 
hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sa-
nitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycz-
nym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
medycznymi, 41 usługi edukacyjne z zakresu medycyny, za-
pewnianie kursów ustawicznego kształcenia medycznego, 
szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, prowadzenie 
seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycz-
nych, organizowanie seminariów i kongresów o tematyce me-
dycznej, usługi nauczania związane z branżą stomatologiczną, 
zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia w dziedzinie 
stomatologii.

(210) 487439 (220) 2018 06 21
(731) ANGELCARE 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) angelcare 24

(531) 26.02.05, 26.01.02, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 opieka zdrowotna.

(210) 487445 (220) 2018 06 22
(731) MARCINISZYN ZAKŁAD MIĘSNY PNIÓW  

SPÓŁKA JAWNA, Pniów
(540) PS SMALCZYK PRAWDZIWIE DOMOWE

(531) 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 07.01.09, 20.01.19, 24.03.18, 
27.05.01

(510), (511) 29 pasty mięsne, w tym pasztety, smalec, 
w słoiku.

(210) 487447 (220) 2018 06 22
(731) ŚLIWIŃSKA KATRIN, Warszawa
(540) S SCANDINAVIAN METHOD

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 kursy korespondencyjne, nauka na odległość, 
seminaria edukacyjne, certyfikacja usług edukacyjnych, pro-
dukcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjo-
nalnych seminariach, prowadzenie kursów, usługi w zakresie 
organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, organizo-
wanie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkole-
niowych on-line, organizowanie warsztatów zawodowych 
i kursów szkoleniowych, świadczenie usług w zakresie szkół 
i kursów językowych, wypożyczanie nagrań lub nagranych 
magnetycznych taśm audio do nauki języków, wypożycza-
nie taśm dźwiękowych do nauki języka obcego, nauczanie 
wyrównawcze w zakresie języka, edukacja, usługi w zakresie 
nauczania języków, usługi w zakresie nauczania języków ob-
cych, usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, 
urządzenia do tłumaczenia języków obcych, organizowanie 
indywidualnej nauki języków, usługi edukacyjne związane 
z nauką języków obcych, udostępnianie publikacji elektro-
nicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania, usłu-
gi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania 
języków, świadczenie usług w zakresie szkół i kursów języko-
wych, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie 
nauczania języków obcych, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], trening rozwoju osobistego, trening 
umiejętności zawodowych, zapewnianie szkoleń on-line, za-
pewnianie kursów szkoleniowych on-line, 42 umożliwianie 
tymczasowego użytkowania oprogramowania kompute-
rowego on-line, nie do pobrania, do tłumaczenia języków, 
programowanie aplikacji multimedialnych, programowanie 
oprogramowania edukacyjnego, tworzenie programów 
komputerowych, programowanie oprogramowania kom-
puterowego do elektronicznych słowników i baz danych 
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w zakresie tłumaczeń językowych, projektowanie i opraco-
wywanie elektronicznych słowników i baz danych w zakre-
sie tłumaczeń językowych, aktualizowanie oprogramowania 
komputerowego, dostarczanie informacji związanych z pro-
jektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania 
komputerowego, hosting rozrywkowych treści multimedial-
nych, instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania 
komputerowego, instalacja i dostosowanie na zamówienie 
aplikacji oprogramowania komputerowego, instalacja i kon-
serwacja oprogramowania baz danych, oferowanie tymcza-
sowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania 
on-line do transmisji informacji, opracowywanie, aktualizacja 
i konserwacja systemów oprogramowania komputerowe-
go i baz danych, opracowywanie i testowanie oprogramo-
wania, opracowywanie interaktywnego oprogramowania 
multimedialnego, opracowywanie oprogramowania kom-
puterowego, projektowanie i opracowywanie produktów 
multimedialnych, projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania komputerowych baz danych, projektowanie 
i opracowywania oprogramowania do gier komputerowych 
oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości, pisanie 
i projektowanie oprogramowania komputerowego, progra-
mowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dzie-
dzinie aplikacji mobilnych, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, usługi w zakresie testów wspomaganych 
komputerowo, usługi w zakresie dostosowywania oprogra-
mowania komputerowego do potrzeb klienta, doradztwo 
techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramo-
wania komputerowego, doradztwo techniczne związane 
z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, 
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowa-
nia opartego na wykorzystaniu.

(210) 487450 (220) 2018 06 22
(731) ŚLIWIŃSKA KATRIN, Warszawa
(540) S METODA SKANDYNAWSKA

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 kursy korespondencyjne, nauka na odległość, 
seminaria edukacyjne, certyfikacja usług edukacyjnych, pro-
dukcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjo-
nalnych seminariach, prowadzenie kursów, usługi w zakresie 
organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, organizo-
wanie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkolenio-
wych on-line, organizowanie warsztatów zawodowych i kur-
sów szkoleniowych, świadczenie usług w zakresie szkół 
i kursów językowych, wypożyczanie nagrań lub nagranych 
magnetycznych taśm audio do nauki języków, wypożyczanie 
taśm dźwiękowych do nauki języka obcego, nauczanie wy-
równawcze w zakresie języka, edukacja, usługi w zakresie na-
uczania języków, usługi w zakresie nauczania języków obcych, 
usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, urządze-
nia do tłumaczenia języków obcych, organizowanie indywi-
dualnej nauki języków, usługi edukacyjne związane z nauką 
języków obcych, udostępnianie publikacji elektronicznych 
związanych z nauką języków, nie do pobrania, usługi eduka-
cyjne w zakresie przekazywania metod nauczania języków, 

świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, usłu-
gi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania 
języków obcych, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], trening rozwoju osobistego, trening umiejętno-
ści zawodowych, zapewnianie szkoleń on-line, zapewnianie 
kursów szkoleniowych on-line, 42 umożliwianie tymczasowe-
go użytkowania oprogramowania komputerowego on-line 
nie do pobrania, do tłumaczenia języków, programowanie 
aplikacji multimedialnych, programowanie oprogramowa-
nia edukacyjnego, tworzenie programów komputerowych, 
programowanie oprogramowania komputerowego do elek-
tronicznych słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń 
językowych, projektowanie i opracowywanie elektronicznych 
słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń językowych, 
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, dostar-
czanie informacji związanych z projektowaniem i opracowy-
waniem sprzętu oprogramowania komputerowego, hosting 
rozrywkowych treści multimedialnych, instalacja, aktualizacja 
i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja 
i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania 
komputerowego, instalacja i konserwacja oprogramowania 
baz danych, oferowanie tymczasowego korzystania z niepo-
bieralnego oprogramowania on-line do transmisji informacji, 
opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów opro-
gramowania komputerowego, opracowywanie i testowanie 
oprogramowania, opracowywanie interaktywnego opro-
gramowania multimedialnego, opracowywanie oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie 
produktów multimedialnych, projektowanie i opracowywa-
nie oprogramowania komputerowych baz danych, projekto-
wanie i opracowywania oprogramowania do gier kompute-
rowych oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości, 
pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, 
programowanie oprogramowania do zarządzania bazami 
danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
w dziedzinie aplikacji mobilnych, projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, usługi w zakresie testów wspomaga-
nych komputerowo, usługi w zakresie dostosowywania opro-
gramowania komputerowego do potrzeb klienta, doradztwo 
techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowa-
nia, doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją 
oprogramowania komputerowego, umożliwianie tymczaso-
wego użytkowania oprogramowania opartego na wykorzy-
staniu sieci Web.

(210) 487478 (220) 2018 06 25
(731) STOWARZYSZENIE DELTA, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) Scyzorykolandia
(510), (511) 8 scyzoryki, szable, sztućce, 16 afisze, plakaty, 
atlasy, albumy do wklejania, bilety, bielizna stołowa papie-
rowa, 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 pi-
śmienne), 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 (dru-
kowane), pudełka kartonowe, pudełka papierowe (z pa-
pieru 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 pisa-
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nia lub rysowania), kartki z życzeniami, zakładki do książek, 
25 bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, buty nar-
ciarskie, czapki (nakrycie głowy), daszki (nakrycie głowy), 
fartuchy, kamizelki, kostiumy kąpielowe, koszule, koszul-
ki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki z kapturem chroniące 
przed zimne i wiatrem, mundury, nakrycia głowy, obuwie, 
ocieplacze, odzież, okrycia wierzchnie (odzież), pikowane 
kurtki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, 
stroje przeciwdeszczowe, swetry, szaliki, 28 balony, bań-
ki mydlane (zabawki), bąki (zabawki), bąki (zabawki), gry 
planszowe, karty do gry, kule bilardowe, klocki do zaba-
wy (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, wy-
najmowanie koni, 41 fotografia, fotoreportaże, informacja 
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, infor-
macja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materia-
łów do publikacji, organizowanie balów, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), organi-
zowanie konkursów (szkolenie), organizowanie konkursów 
(edukacja i rozrywka), planowanie przyjęć, prowadzenie 
wycieczek z przewodnikiem, sport (wypożyczanie sprzętu), 
usługi muzeów, usługi parków rozrywki, usługi rozrywko-
we, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, wystawianie 
spektakli na żywo.

(210) 487498 (220) 2018 06 25
(731) SURPASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin

(540) Football Recovery Balm
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 487504 (220) 2018 06 25
(731) SURPASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Football Skin Protection
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 487538 (220) 2018 06 26
(731) EWROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lutry
(540) PROTINA FAT

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 pasze dla zwierząt, komponenty paszowe, 
dodatki żywieniowe do wyrobu pasz, surowce paszowe, na-
siona roślin rolniczych.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1 483310, 483311, 483312, 483313, 483315, 484861, 486389, 486585, 486603, 486609, 487371, 487376, 487400

2 476544, 483310, 483311, 483312, 483313, 483315, 486389, 486585, 486603, 486609

3 478869, 481967, 481969, 483001, 483156, 483310, 483311, 483312, 483313, 483315, 483514, 483515, 483522, 
485486, 485594, 485853, 486191, 486500, 486603, 486609, 486718, 486758, 486796, 487172, 487213, 487498, 
487504

4 486715, 486850

5 470879, 470884, 475197, 476771, 478869, 483001, 483514, 483515, 483522, 483980, 483981, 483983, 483985, 
483986, 483989, 483990, 483994, 485380, 485935, 485974, 485975, 486005, 486010, 486019, 486362, 486412, 
486413, 486414, 486509, 486718, 486758, 486784, 486796, 487213, 487274, 487438

6 483310, 483311, 483312, 483313, 483315, 484667, 484922, 485548, 485951, 486506, 486507, 486612, 487216, 
487264, 487297

7 483310, 483311, 483312, 483313, 483315, 484475, 484498, 484667, 484922, 486438, 486506, 486507, 486543, 
486603, 486737, 487371, 487376, 487400

8 483310, 483311, 483312, 483313, 483315, 484498, 486506, 486507, 487371, 487376, 487400, 487478

9 467622, 476544, 481297, 481307, 481851, 483300, 483304, 483309, 483310, 483311, 483312, 483313, 483315, 
484159, 484498, 484667, 485014, 485127, 485157, 485158, 485266, 485868, 486060, 486439, 486466, 486506, 
486507, 486603, 486737, 486820, 487025, 487026, 487085, 487114, 487171, 487178, 487207, 487239, 487322

10 483001, 483310, 483311, 483312, 483313, 483315, 483514, 483515, 483522, 483980, 483981, 483983, 483985, 
483986, 483989, 483990, 483994, 484498, 485380, 486752, 487156, 487296, 487324

11 471886, 481851, 483310, 483311, 483312, 483313, 483315, 483883, 483884, 483919, 484498, 485548, 487304

12 471834, 484475, 484667, 484922, 486364, 486390, 486543, 486737, 487171

13 485414

14 483310, 483311, 483312, 483313, 483315, 486030, 486919, 486920, 486921, 486922, 487059

15 483310, 483311, 483312, 483313, 483315, 486429

16 476544, 481297, 481307, 481967, 481969, 483310, 483311, 483312, 483313, 483315, 484667, 484724, 485014, 
485770, 485773, 486023, 486191, 486375, 486429, 486561, 486563, 486820, 486875, 487020, 487172, 487207, 
487213, 487239, 487264, 487393, 487395, 487478

17 484922, 486585, 486612

18 483310, 483311, 483312, 483313, 483315, 485951, 486421

19 486110, 486257, 486389, 486506, 486507, 486585, 486612, 486877, 487216, 487235

20 470879, 470884, 471834, 481967, 481969, 483310, 483311, 483312, 483313, 483315, 484640, 484667, 484922, 
485951, 486421, 486476, 486830, 486877, 487264, 487310

21 481967, 481969, 483310, 483311, 483312, 483313, 483315, 484498, 485595, 485596, 485951, 487172, 487213, 
487239

22 484667, 485158

24 470879, 470884, 471834, 479865, 481967, 481969, 485964

25 470879, 470884, 471834, 479865, 481967, 481969, 484359, 485014, 485157, 485333, 485437, 485964, 486051, 
486052, 486473, 486767, 487053, 487171, 487172, 487233, 487239, 487296, 487384, 487478

27 486110

28 471834, 483310, 483311, 483312, 483313, 483315, 485014, 486421, 486429, 486473, 487172, 487227, 487233, 
487296, 487324, 487478

29 476771, 478869, 481967, 481969, 484861, 484924, 485486, 485851, 485929, 485938, 485957, 485958, 486068, 
486191, 486395, 486398, 486464, 486509, 486837, 486998, 487034, 487213, 487230, 487315, 487316, 487317, 
487318, 487323, 487445
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30 476771, 478869, 481115, 481967, 481969, 483181, 483184, 484861, 484924, 485486, 485929, 486068, 486191, 
486464, 486591, 486592, 486595, 486678, 486687, 486698, 486837, 487172, 487213, 487315, 487316, 487317, 
487318, 487323, 487385

31 475197, 485445, 485486, 486191, 486389, 486459, 487104, 487213, 487538

32 476771, 481967, 481969, 483980, 483981, 483983, 483985, 483986, 483989, 483990, 483994, 485445, 485486, 
485863, 485885, 485974, 486005, 486035, 486191, 486885, 487172, 487213, 487315, 487316, 487317, 487318

33 481711, 481967, 481969, 486459, 486713, 487213, 487323, 487393

34 481851, 481967, 481969, 483310, 483311, 483312, 483313, 483315

35 463413, 467622, 470879, 470884, 471834, 471886, 476544, 479865, 481069, 481073, 481126, 481297, 481307, 
481967, 481969, 483300, 483304, 483309, 483310, 483311, 483312, 483313, 483315, 483883, 483884, 483919, 
484159, 484174, 484189, 484359, 484475, 484640, 484724, 484904, 484922, 484924, 485014, 485192, 485505, 
485510, 485698, 485770, 485773, 485834, 485835, 485851, 485894, 485914, 485938, 486023, 486051, 486052, 
486060, 486076, 486088, 486105, 486257, 486360, 486375, 486421, 486476, 486497, 486509, 486510, 486527, 
486612, 486678, 486687, 486715, 486754, 486767, 486798, 486820, 486875, 486880, 486884, 486919, 486920, 
486921, 486922, 487025, 487026, 487085, 487114, 487167, 487172, 487182, 487184, 487185, 487207, 487230, 
487235, 487237, 487239, 487241, 487296, 487395, 487437, 487438

36 463413, 481967, 481969, 483310, 483311, 483312, 483313, 483315, 484724, 484753, 486355, 486497, 486510, 
486527, 487085, 487104, 487170, 487207

37 471886, 483310, 483311, 483312, 483313, 483315, 484475, 484667, 485520, 486257, 486360, 486390, 486603, 
486609, 487170, 487387

38 467622, 481307, 483300, 483304, 483309, 485014, 485770, 485773, 486060, 486820, 487172, 487298, 487299, 
487322

39 471886, 481967, 481969, 483310, 483311, 483312, 483313, 483315, 484475, 486389, 487104, 487159, 487160, 
487395, 487478

40 483310, 483311, 483312, 483313, 483315, 485938, 486051, 486052, 486752, 486877, 487156, 487297

41 463413, 467622, 480971, 481126, 481297, 481307, 483300, 483304, 483309, 483310, 483311, 483312, 483313, 
483315, 484449, 484640, 484667, 485014, 485157, 485770, 485773, 485816, 485834, 485835, 485853, 485857, 
485914, 485917, 486023, 486073, 486088, 486175, 486177, 486226, 486366, 486375, 486429, 486467, 486497, 
486510, 486756, 486820, 486884, 487020, 487025, 487026, 487033, 487043, 487046, 487048, 487096, 487098, 
487114, 487172, 487183, 487195, 487207, 487273, 487296, 487395, 487438, 487447, 487450, 487478

42 467622, 481126, 481967, 481969, 483300, 483304, 483309, 483310, 483311, 483312, 483313, 483315, 484159, 
484174, 484189, 484640, 484667, 485014, 485127, 485266, 485770, 485773, 486060, 486439, 486497, 486510, 
486603, 486737, 486820, 486880, 487085, 487182, 487183, 487184, 487185, 487322, 487447, 487450

43 481967, 481969, 484255, 484449, 485834, 485835, 485929, 485944, 486355, 486381, 486459, 486879, 487272, 
487395

44 479831, 482173, 484255, 485698, 485834, 485835, 485853, 485914, 486076, 486497, 486510, 486754, 486796, 
487011, 487048, 487151, 487296, 487313, 487320, 487321, 487371, 487376, 487400, 487439

45 467622, 479831, 481297, 481307, 485158, 485857, 485917, 486023, 486088, 486884, 487114
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

- PROJEKT PIWO - 486885

# love to talk 487184

...NEW WAY OF SELLING 486375

4FIZJO 487296

A/C Czepczyński 487241

ACTIFEROL FE 483983

AD AWARDS media agency 486880

AGRIGERM 1510 487274

agro activ doradztwo sadownicze 487400

ALFAPRO 486837

ALOPAK 487264

ANADOLU ETAP 485445

angelcare 24 487439

ANIOŁÓWKA 487323

Astragalus 486362

AT-SYSTEMGROUP  
BEZPIECZEŃSTWO OBRONNOŚĆ 485857

AUTOPAY BY BLUE MEDIA 487085

babybobo safe&care 470884

babybobo 470879

BACHLEDA LUXURY HOTEL 487395

BARBERIA 485853

BASIA 481297

BEFIT 486592

BERROXIN 486414

BIEG it 487183

BIEGONICE SKŁADY 486798

bio family 487213

Biodermatic 485192

Biologia Szczęścia 'Oznacz swój ogródek'... 486226

budownictwo.pl 485770

BUTIKZOO 486421

CANVAS WHITE 487182

CBRPL 484922

CEG - BUD 487216

CENTIS 485380

COCOGIRL 487227

codzienne 486395

COOLING CARE 486603

creadoor 486877

CREATIVE FLOW 481126

CZARNE ZŁOTO BIESZCZAD 486850

D3 483001

DEMES 485894

Dentica CENTER 485698

DESI POLSKA 485486

dierol Forte 483989

dierol Gastro 483990

DIEROL 483986

DIETdrive 484255

DOBRe na BanK dobrenabank.pl 463413

Dogadajcie się  487096

DOGadajcie się  487098

DOLINA SMAKU GWARANCJA JAKOŚCI 486998

EASY TIGER BODY PERFORMANCE  
& EDUCATION 487273

el gato 487384

eldom 484498

E-MAX 487387

EMS TRAINER 487324

EN. Szybki Angielski 486884

eniedziela 483310

e-niedziela 483311

e-niedziela 483312

e-niedziela 483313

e-niedziela 483315

ENTITIS 483981

EP&M 487322

F+ Faktoring+ 486527

Fabryka Diamentów 486754

FALUBAZ 487172

FASTENER POLAND Targi w Krakowie 485505

FITNESS CLUB S4 487043

Fittolini 486678

fittolini 486687

FL FOR PARTNERS LOGISTICS 487159

FLOORBYD 486257

FLY & MORE KONGRES BRANŻOWY 486756

Football Recovery Balm 487498

Football Skin Protection 487504

FOR PARTNERS LOGISTICS 487160

FORMS Fizjoterapia Osteopatia  
Rehabilitacja Medycyna Sport 487151

Foto-dermal 486758

Fruct 484924

GAŁCZYŃSKI 486051

Genius Formula 487114

GETMOR CHRZANOWSKIE PRZYSMAKI 485851

GOURMET ENTE 485957

GOURMET ENTE 485958
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Grazia 487385

groszek 486191

GRUPA PSD POLSKIE SKLEPY DZIECIĘCE 471834

GRYF 485863

Hialiq Spectrum 486796

HIGH Q 486830

HIGHLANDER COMBAT ACADEMY 485917

HIT SPRZEDAŻY! 484189

HM PROJECT 485520

HORNAVAN 486921

HORNAVAN 486922

HUSAA 487239

IDEAL 487235

ILARIO CASPARI 486919

Ilario Caspari 486920

IMMI FLOOR 486110

impression 484359

INSEA 486413

INTEGRA 486752

J. Gałczyński 486052

Junak 487033

Kamuflage 486767

KANAPKI DO ŁAPKI 486698

KANTOR JARO 487170

KASZTELAN NIEPASTERYZOWANE  
BROWAR SIERPC Tylko naturalne składniki:  
woda, słód jęczmienny, dwurzędowy  
jęczmień, chmiel. 486035

KMB STEEL PRODUCT 485548

KOTOPIZZA 486879

Kram24 487237

Kroplówka.pl 487320

Kroplówka.pl 487321

KRYSTAL TOP 483184

KSUB krajowy standard uwierzytelniania  
biomasy 486510

KSUB 486497

Kulinaria 484861

landryna 479865

LensFinance 484753

LIL 481851

LITERATKI 481115

livinn 486355

Love Krove 485929

loveliness 476771

Lucky Ja 486175

LUVA 487059

LY YOLO 486030

Łowiczanka 486398

M R. MANDILLO uncover the cover 487310

M_bike 487171

MadRic 484904

Martruck Pojazdy Specjalne 486390

Massimo POLI 487053

MM MAJOR & MAKER 487304

monoBiotin Suplement diety 485935

MONT ROYAL 486591

morsmarket.pl 471886

MOTO AGRO 484475

murator 486820

MYKOBOOSTER 483156

NAJLEPSZY POLSKI PRODUKT  
NAJLEPSZYPOLSKIPRODUKT.PL 484174

Naturell BERGAMOTA 100 SUPLEMENT DIETY 483515

NAVAL 486088

NEWCAR Professional Color System 486609

O... Dobre. Pewne. Twoje! 481969

O... Dobre. Polskie. Twoje! 481967

OD 1948 KOMEL NAPĘDY I MASZYNY  
ELEKTRYCZNE 486737

OD GRANIA DO PROGRAMOWANIA  480971

OMBRE 486595

OnkoLiga 487025

OnkoLiga 487026

OPEN TO BE STRONG FORTISMAN MAN  
SERIES WHEY PROTEIN FORTIS CHOCOLATE  
NATURAL FLAVOUR DOPING FREE GMO  
FREE HIGH SOLUBILITY NATURAL FOOD  
COLOURINGS NO SUGAR 486010

Opiekun Ucznia 485127

ortopediainfo.pl portal ortopedyczny  
dla pacjentów 487048

osteokonfrontacje 485914

ov optiview 487178

P 487437

PALAZZO collezione 485333

PALAZZO collezione 485437

PanoramaFirm pf 485773

PC - SCO 484159

Peelderm L 486718

PHARMAPOL FABRYKA WITALNOŚCI 486019

PickRock 485157

pies super jest 481307

PIWO JASNE PEŁNE PASTERYZOWANE  
ZNAK TOW. GRYF PILSENER FULL LIGHT 485885

PIZZERIA & FRIGGITORIA  
OLIO e POMODORO 486381

Polfa Kutno 486509

POLISH linen 485964

POLSKA MANUFAKTURA SERA 487230

Polskie FRYKASY 487315

Polskie FRYKASY 487316

Polskie FRYKASY 487317

Polskie FRYKASY 487318

POMAGAMY NA 100 484724
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PROMAG 484667

PROTINA FAT 487538

PRZYCHODNIA STUDENCKA DARMOWE  
LECZENIE DLA STUDENTÓW 487011

PS SMALCZYK PRAWDZIWIE DOMOWE 487445

pureFuture 478869

Pyszne rozkręcają imprezę zielona cebulka 486464

R 483300

Rainbovit baby DIETARY SUPPLEMENT 485974

RAINBOW 476544

RELEVANCE 485266

RIJA - Najwidoczniej 483309

RIJA 483304

RODZINA ZDROWIA Neofer 486784

S METODA SKANDYNAWSKA 487450

S SCANDINAVIAN METHOD 487447

S4 FIGHT CLUB 487046

SAIKO-MED 487438

SALON FRYZJERSKI GAWROŃSCY 482173

SALUT 479831

Scyzorykolandia 487478

SECURITY SYSTEM 485158

SELONE 481711

Semi Natural 487371

SFINKS 486439

skionline.pl 487167

SKN TPT 486467

SOL kids 483980

SOLBABY 483994

SOLFONKI 486429

SOLKIDS 483985

SPINTOTO 486177

STADION ŚLĄSKI 486073

STAINLESS EUROPE online shop 487297

Stauber. 486585

SUPER-SHOP 481073

SUPERSKLEP 481069

SUPONE 486473

SUPROS 487104

SZCZYRK Mountain Resort 485834

SZCZYRK Mountain Resort 485835

SZLACHETNY ZBIÓR 486459

ŚLIWIDŁO 483181

TASTY BEATZ 487195

TAUBER & WASILEWSKI VINERY 487393

TECH STEROWNIKI 485868

THAISTREET 485944

thecamels 486060

TIRECO 486412

TK TELEKOM TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA  
GRUPA NETIA 487298

TK TELEKOM TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA  
GRUPA NETIA 487299

TORPOL 486875

TORREGSM.PL  
TELEFONY - AKCESORIA - SERWIS 486360

tre 484640

Trzuskawica 486389

tvn 24 467622

TVP 4K 485014

TYGRYSY BIZNESU 486023

TYTANOWE NAILS & BEAUTY 486076

UŁAN 487233

VENTI 483883

VENTI 483884

VENTI 483919

vespero 485951

VigoONE XL men's sexual health  
dietary supplement 485975

VIPER DET 485414

vital PHARMA PLUS 486500

VIVA MAGIC 485596

VIVA SONIC 485595

VIVA WHITE 485594

VOGI 486612

vorcan 486507

vorfal 486506

W.OPARACH.ABSURDU. 484449

Waxpol 486715

wellCAMdent 487156

WHITE PAPER AGENCY 487185

WHR 486543

WIRE SOLUTIONS 486466

Wodzisław 486068

Wynajmistrz 487207

zaggo 486476

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA MATTHIAS  
Spółka z o.o. 485938

ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ ! 486561

Zaopiekuj się mną ! 486563

ZAWSZE ŚWIEŻE MIĘSNE SPECJAŁY  
POLSKI CHÓW 487034

ZDROWY PLON BEZ POZOSTAŁOŚCI 487376

ZOO YELLOW Yellow Pet Market 486105

ZORTRAX HEPA COVER 486438

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH 485816

zwierz mi się 487313



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.

1104279 HYDROFLOW (2018 06 05) 9
1333203 RIKOR - COATING SOLUTIONS (2018 04 23)

CFE: 05.01.03, 26.02.01, 29.01.15 2
1410233 DINTE (2018 03 28)

CFE: 05.05.20, 27.03.11, 27.05.17 7
1410237 (2018 03 30)

CFE: 03.07.08 3
1410258 SUSTAGUARD (2018 04 18) 5
1410323 SANTELI (2018 03 01)

CFE: 27.05.01, 28.19.00 33
1410437 Dorleo (2017 11 06)

CFE: 27.05.01 29, 30, 35
1410488 GoClick (2017 11 27)

CFE: 27.05.01 11
1410490 JOYCO (2018 02 15)

CFE: 03.01.15, 19.03.03, 29.01.15 30
1410517 APA (2017 12 21)

CFE: 26.04.01, 26.13.25, 27.05.15 35, 41
1410619 Taikan (2018 04 05)

CFE: 27.05.01, 29.01.12 7
1410701 GIRtex (2018 03 23)

CFE: 26.15.09, 27.05.10 1, 17, 19
1410704 FAVOR (2018 03 16)

CFE: 27.05.17, 29.01.04 11
1410746 WTB (2018 03 19)

CFE: 27.05.12 7
1410756 FEBEST AUTO PARTS (2018 04 02, 2018 01 17)

CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12 12, 17, 35
1410769 kmt (2018 03 05)

CFE: 27.05.17 7, 8, 42
1410778 G-PROFI (2017 11 27, 2017 11 22)

CFE: 27.05.03, 29.01.13 3, 5
1410792 DHKAPD (2018 04 05)

CFE: 27.05.01 25
1410807 SEOYON ELECTRONICS (2018 03 05)

CFE: 26.04.03, 27.01.01, 27.05.08, 
29.01.12

9, 12

1410809 OLD BOY MARY JANE (2018 05 04, 
2018 04 17)

32

1410848 Mazu Yachts (2018 03 14)
CFE: 27.05.01 12, 37, 39

1410932 TRANDAFIRUL 
MOLDOVEI (2018 04 24)

33

1410961 GLUSCO (2017 12 27, 
2017 12 07)

4, 35, 37, 39

1410988 TRICORLIX (2018 05 17, 2017 11 27) 5
1410989 Head Ball (2017 10 12, 

2017 10 11)
9, 28, 41

1411042 KJ POWER GENERATOR (2017 12 05)
CFE: 27.05.10, 29.01.12 7

1411046 ALGOFINA (2018 04 19, 2017 10 31) 5
1411060 VINARIA DIN VALE 

(2018 05 18)
33, 35

1411067 PAYTOMAT (2018 04 30, 
2018 02 14)

9, 35, 36, 42

1411090 LIA MOTORS (2018 02 13, 2018 02 05)
CFE: 03.03.01, 27.05.10, 29.01.12 7, 12, 35, 37

1411110 &GO! (2018 05 07, 2017 11 10)
CFE: 08.01.07, 19.03.01, 24.17.04, 25.01.15, 
27.05.04, 29.01.15

30

1411119 FL PHARMALYS (2018 03 07, 2017 11 20)
CFE: 26.01.03, 27.05.08 5

1411160 Assan Alminyum (2017 07 14)
CFE: 26.04.03, 26.07.11, 29.01.04 6, 40

1411201 EARTHCOLORS (2018 04 27, 
2018 03 21)

9, 35, 40, 42

1411249 Magenta (2017 12 21) 3, 11, 21, 43
1411294 CARP PRO (2018 03 08, 2017 09 22)

CFE: 27.05.01 22, 25, 28
1411311 2 BUNDESLIGA (2017 06 09, 2016 12 09)

CFE: 02.01.08, 21.03.01, 
25.05.03, 26.04.24, 
27.07.01, 29.01.13

3, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 
18, 20, 21, 22, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 38, 
39, 41, 42, 43, 44, 45

1411318 N (2018 04 16, 2018 04 12)
CFE: 26.11.03, 27.05.17, 29.01.12 9

1411325 Nutrimix (2018 04 09, 2017 11 09)
CFE: 26.01.06, 26.11.03, 26.15.01, 27.05.01 1

1411344 Hair JAZZ MASQUE Mask (2018 02 09)
CFE: 26.01.19, 26.02.01, 26.11.12, 27.05.10, 
29.01.13

3, 35

1411375 FocusStep (2018 04 05, 2017 11 23)
CFE: 27.05.01 25

1411384 CICOGNA (2018 04 05) 33
1411435 BUNDESLIGA (2017 06 09, 2016 12 09)

CFE: 02.01.08, 21.03.01, 
29.01.13

3, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 
18, 20, 21, 22, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 38, 
39, 41, 42, 43, 44, 45



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

MIĘDZYNARODOWYCH  ZNAKÓW  TOWAROWYCH

1

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

2

1  1410701, 1411325 

2  1333203 

3  1410237, 1410778, 1411249, 1411311, 1411344, 1411435 

4  1410961 

5  1410258, 1410778, 1410988, 1411046, 1411119, 1411311, 1411435 

6  1411160 

7  1410233, 1410619, 1410746, 1410769, 1411042, 1411090 

8  1410769, 1411311, 1411435 

9  1104279, 1410807, 1410989, 1411067, 1411201, 1411311, 1411318,
 1411435 

11  1410488, 1410704, 1411249 

12  1410756, 1410807, 1410848, 1411090, 1411311, 1411435 

14  1411311, 1411435 

16  1411311, 1411435 

17  1410701, 1410756 

18  1411311, 1411435 

19  1410701 

20  1411311, 1411435 

21  1411249, 1411311, 1411435 

22  1411294, 1411311, 1411435 

24  1411311, 1411435 

25  1410792, 1411294, 1411311, 1411375, 1411435 

26  1411311, 1411435 

27  1411311, 1411435 

28  1410989, 1411294, 1411311, 1411435 

29  1410437, 1411311, 1411435 

30  1410437, 1410490, 1411110, 1411311, 1411435 

31  1411311, 1411435 

32  1410809, 1411311, 1411435 

33  1410323, 1410932, 1411060, 1411311, 1411384, 1411435 

34  1411311, 1411435 

35  1410437, 1410517, 1410756, 1410961, 1411060, 1411067, 1411090,
 1411201, 1411311, 1411344, 1411435 

36  1411067, 1411311, 1411435 

37  1410848, 1410961, 1411090 

38  1411311, 1411435 

39  1410848, 1410961, 1411311, 1411435 

40  1411160, 1411201 

41  1410517, 1410989, 1411311, 1411435 
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2

42  1410769, 1411067, 1411201, 1411311, 1411435 

43  1411249, 1411311, 1411435 

44  1411311, 1411435 

45  1411311, 1411435



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.

476850 Chanel SARL
2018 03 27 6, 7, 9, 35

478801 Merck KGaA
2018 04 30 42

482380 ŁUCZAK PRZEMYSŁAW
2018 06 25 44

479312 PM-International AG
2018 07 03 29, 30

481641 DELTA AIR LINES, INC.
2018 07 03 1, 16, 29, 30, 35, 39

481869 Philip Morris Products S.A.
2018 06 26 9, 11, 34

482447 OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 06 26 32

483155 Międzynarodowy Komitet Olimpijski
2018 07 05 38

479471 ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 07 06 38, 41, 42

482776 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2018 07 09 9, 35, 38, 41, 42

482711 Henkel Iberica S.A.
2018 07 09 3, 5

483391 MULTIFIT TIERNAHRUNGS GMBH
2018 07 10 31, 35, 43



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.

1387273 SOCIETE COOPERATIVE GRAUPEMENTS D 
ACHATS DES CENTRES LECLERC
2018 05 17 29, 30
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