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

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

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

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 457036
(220) 2016 05 30
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) 19+
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym
dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji,
zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania
programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja
dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym P/R
umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal
Video Recorder - osobisty rejestrator obrazu), programy
komputerowe, programy komputerowe umożliwiające
użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy
do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu audio i video
w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne,
urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania
obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego
w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi
w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi produkcji
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów
i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej,
badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji
w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej
i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielo-

branżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów,
audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku,
gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych,
urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej
aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników
telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń
do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających
zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów
telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek,
czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży
niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako
elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne,
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki,
czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui
skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod
myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska
i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane
i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty,
krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe
i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki,
opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek,
pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod
kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce
na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki,
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe
osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby
ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi
emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpo-
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wszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów
dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu
dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, usługi
komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego,
naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu do treści
informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania
informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług,
uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez
bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu
programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów,
usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych
baz danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny
portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi
poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do plików
w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego,
odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego,
zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych
z i do sieci lokalnej (Local Area Network) jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci,
umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych
serwisów i portali internetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych,
audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji
teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych
w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej,
usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania odtwarzania
dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji programach radiowych i telewizyjnych, imprezach
sportowych, usług automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców
i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu
w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www
przez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego,
filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych,
publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej,
usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 42 opracowywanie i wdrażanie progra-
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mów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania
komputerowego zawarte w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące
opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci
Internet - kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali
internetowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów
internetowych.
(210) 463404
(220) 2016 11 02
(731) WRÓBEL PRZEMYSŁAW, Chrzanów
(540) EVIRA
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje reklamowe, agencje informacyjne, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badania opinii publicznej, badania rynkowe, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, produkcja filmów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych, reklama,
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, tworzenie tekstów reklamowych,
usługi marketingowe, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi w zakresie doradztwa
handlowego, organizacja targów i wystaw, organizacja reklamy
handlowej oraz informacji handlowej i usługowej, dystrybucja
materiałów reklamowych próbek, druków, broszur, prospektów, powielanie dokumentów, 36 usługi w zakresie dzierżawy
nieruchomości, usługi pośrednictwa kupna-sprzedaży nieruchomości, usługi w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw
(prowadzenie lombardów), obrót wierzytelnościami, 41 usługi
fotograficzne, filmowe, nagrania video, nagrania filmów telewizyjnych, 42 hosting stron internetowych, zarządzanie stronami
internetowymi, prowadzenie portali internetowych.
464439
(220) 2016 11 28
GASTROPOLIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) GASTROPOLIS
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w związku ze sztućcami, meblami, oświetleniem, odzieżą, obuwiem, środkami
spożywczymi,zastawą stołową, z nożami i przyborami kuchennymi, przyborami toaletowymi, sprzętem do schładzania, urządzeniami do mrożenia i chłodzenia, urządzeniami
do przygotowywania potraw, urządzeniami do podgrzewania, preparatami i artykułami do czyszczenia, jednorazowymi wyrobami papierowymi, przyborami higienicznymi dla
ludzi, blenderami, dystrybutorami do piwa, dozownikami
napojów, kruszarkami do lodu, otwieraczami, serwetnikami,
wirówkami do sałaty,wyciskarkami do owoców, komorami
chłodniczymi i mroźniczymi, nadstawkami i stołami chłodniczymi i mroźniczymi,szafami chłodniczymi i mroźniczymi, ekspresami do parzenia kawy, akcesoriami do pieczenia
ciast i wyrobów deserowych, liniami kuchennymi, meblami
ze stali nierdzewnej, naczyniami i przyborami kuchennymi,
okapami kuchennymi, piecami konwekcyjno-parowymi, piecami piekarniczymi, akcesoriami do pizzy, piecami do pizzy,
grillami gazowymi, wyposażenia zaplecza kuchennego w restauracjach ( wszystkie wskazane usługi związane są z wyposażeniem hoteli i restauracji).
(210)
(731)
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468151
(220) 2017 02 27
YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA
CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) YONELLE NANODYSK
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony
do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki
do twarzy i ciała, wody termalne, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji
włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci,
preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, produkty
kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki
do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej,
produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze,
chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne,
dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki
kosmetyczne, maski do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], maseczki do twarzy, maseczki do ciała, maseczki do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki na oczy, maseczki
do ciała w kremie, maseczki do twarzy, do celów toaletowych,
maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do rąk do pielęgnacji
skóry, 8 przybory do pielęgnacji urody, przybory do pielęgnacji
paznokci, prostownice i lokówki do włosów, 10 urządzenia kosmetyczne służące do wykonywania zabiegów mikronakłuwania skóry, aparaty do masażu, aparatura do mikrodermabrazji,
urządzenia do: dermabrazji, leczenia cellulitu, elektrostymulacji,
jontoforezy, jonoforezy, sonoforezy, peelingu kawitacyjnego,
lipolizy, urządzenia wykorzystujące laser frakcyjny, urządzenia
wykorzystujące światło IPL, maseczki kosmetyczne mające
status wyrobu medycznego,urządzenia do pielęgnacji urody,
w tym urządzenia do wykonywania zabiegów na twarz i ciało,
urządzenia do peelingu, urządzenia do zabiegów przeciwstarzeniowych, urządzenia do depilacji, urządzenia do pielęgnacji
paznokci, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących produktów: środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony
do twarzy i ciała, masła do ciała, emulsje do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody termalne, wody
kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu,
środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji,
lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje
kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę
przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające
preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], maseczki do twarzy, maseczki
do ciała, maseczki do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające
maseczki do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki na oczy, maseczki do ciała w kremie, maseczki do twarzy,
do celów toaletowych, maseczki zwężające pory stosowane
jako kosmetyki, maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki
do rąk do pielęgnacji skóry, przybory i urządzenia do pielęgnacji
urody, w tym urządzenia do wykonywania zabiegów na twarz
i ciało, urządzenia do peelingu, urządzenia do zabiegów przeciwstarzeniowych, urządzenia do depilacji, przybory i urządzenia do pielęgnacji paznokci, prostownice i lokówki do włosów,
urządzenia kosmetyczne służące do wykonywania zabiegów
mikronakłuwania skóry, aparaty do masażu, aparatura do mi(210)
(731)
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krodermabrazji, urządzenia do: dermabrazji, leczenia cellulitu,
elektrostymulacji, jontoforezy, jonoforezy, sonoforezy, peelingu
kawitacyjnego, lipolizy, urządzenia wykorzystujące laser frakcyjny, urządzenia wykorzystujące światło IPL, 44 zabiegi kosmetyczne, w tym manicure, pedicure i masaże, usługi pielęgnacji
z wykorzystaniem maseczek kosmetycznych, usługi w zakresie
pielęgnacji urody, usługi salonów piękności, w tym usługi wizażu, usługi klinik medycyny estetycznej, usługi w zakresie salonów fryzjerskich, informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji
urody i stosowania preparatów kosmetycznych.
475030
(220) 2017 08 04
ARBATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa
(540) Arbatech
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.09, 26.03.23
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do wytwarzania sprężonego powietrza, 9 maszyny i przyrządy elektryczne do sterowania, kontroli, pomiarów w procesach produkcji sprężonego
powietrza, gazów technicznych i spożywczych, oraz osuszania
i filtracji powietrza, instalacje elektryczne do urządzeń wytwarzających sprężone powietrze, gazy techniczne i spożywcze,
osuszających i filtrujących powietrze, 11 maszyny i urządzenia
do osuszania i filtracji powietrza, maszyny i urządzenia do wytwarzania gazów technicznych i spożywczych, 37 usługi w zakresie: montażu, serwisowania, instalowania, remontu urządzeń i linii do wytwarzania sprężonego powietrza, osuszania
i filtracji powietrza oraz wytwarzania gazów technicznych,
i spożywczych, wynajem urządzeń do wytwarzania sprężonego powietrza, osuszania i filtracji powietrza, wytwarzania gazów technicznych i spożywczych, 42 projektowanie układów
pneumatycznych, elektrycznych i sterowania.
(210) 480298
(220) 2017 12 19
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK
(540) CiACHO 3 GÓRALKI smak kokosowy TRZY CIASTKA
ZANURZONE W PRZYJEMNOŚCI

(531) 08.01.09, 02.09.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, krakersy, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ciasta, ciasteczka, tarty i herbatniki, słodycze o smaku owocowym, słodycze
zawierające owoce, słodycze wykonane z cukru, słodycze
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nadziewane, cukierki, batoniki i wafle, pierniki, biszkopty,
wyroby cukiernicze do ozdabiania choinek, jadalne ozdoby
na choinki, wafle czekoladowe, rurki waflowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, słodycze, batoniki musli, batony
na bazie pszenicy, artykuły spożywcze ze zbóż,.
(210) 480299
(220) 2017 12 19
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK
(540) CiACHO 3 GÓRALKI smak kakaowy TRZY CIASTKA
ZANURZONE W PRZYJEMNOŚCI
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(531) 02.09.12, 08.01.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, krakersy, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ciasta, ciasteczka, tarty
i herbatniki, słodycze o smaku owocowym, słodycze zawierające
owoce, słodycze wykonane z cukru, słodycze nadziewane, cukierki,
batoniki i wafle, pierniki, biszkopty, wyroby cukiernicze do ozdabiania choinek, jadalne ozdoby na choinki, wafle czekoladowe, rurki
waflowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, słodycze, batoniki
musli, batony na bazie pszenicy, artykuły spożywcze ze zbóż.
(210) 480302
(220) 2017 12 19
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK
(540) ORYGINAŁ GÓRALKI orzechowe TRADYCYJNY
WAFELEK KREMEM PRZEKŁADANY

(531) 08.01.09, 02.09.12, 276.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, krakersy, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ciasta, ciasteczka, tarty i herbatniki, słodycze o smaku owocowym, słodycze
zawierające owoce, słodycze wykonane z cukru, słodycze
nadziewane, cukierki, batoniki i wafle, pierniki, biszkopty,
wyroby cukiernicze do ozdabiania choinek, jadalne ozdoby
na choinki, wafle czekoladowe, rurki waflowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, słodycze, batoniki musli, batony
na bazie pszenicy, artykuły spożywcze ze zbóż.
(210) 480300
(220) 2017 12 19
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK
(540) CiACHO 3 GÓRALKI smak maślany TRZY CIASTKA
ZANURZONE W PRZYJEMNOŚCI

(531) 05.07.06, 08.01.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, wypieki, wyroby cukiernicze, ciasteczka, słodycze o smalcu owocowym,
słodycze zawierające owoce, słodycze wykonane z cukru,
słodycze nadziewane, wafle, wyroby cukiernicze do ozdabiania choinek, jadalne ozdoby na choinki, wafle czekoladowe,
rurki waflowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, słodycze, artykuły spożywcze ze zbóż.
(210) 480305
(220) 2017 12 19
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK
(540) ORYGiNAŁ GÓRALKI nugatowe TRADYCYJNY
WAFELEK KREMEM PRZEKŁADANY
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(531) 05.07.06, 27.05.01, 29.01.15, 08.01.09
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, wypieki, wyroby
cukiernicze, ciasteczka, słodycze o smalcu owocowym, słodycze
zawierające owoce, słodycze wykonane z cukru, słodycze nadziewane, wafle, wyroby cukiernicze do ozdabiania choinek, jadalne
ozdoby na choinki, wafle czekoladowe, rurki waflowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, słodycze, artykuły spożywcze ze zbóż.
(210) 480306
(220) 2017 12 19
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK
(540) ORYGiNAŁ GÓRALKI mleczne TRADYCYJNY WAFELEK
KREMEM PRZEKŁADANY

(531) 11.03.04, 11.03.14, 08.01.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, wypieki, wyroby cukiernicze, ciasteczka, słodycze o smalcu owocowym,
słodycze zawierające owoce, słodycze wykonane z cukru,
słodycze nadziewane, wafle, wyroby cukiernicze do ozdabiania choinek, jadalne ozdoby na choinki, wafle czekoladowe,
rurki waflowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, słodycze, artykuły spożywcze ze zbóż.
(210) 480307
(220) 2017 12 19
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK
(540) ORYGiNAŁ GÓRALKI kokosowe TRADYCYJNY
WAFELEK KREMEM PRZEKŁADANY
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(531) 05.07.06, 29.01.14, 08.01.09, 27.05.01
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, wypieki, wyroby cukiernicze, ciasteczka, słodycze o smalcu owocowym,
słodycze zawierające owoce, słodycze wykonane z cukru,
słodycze nadziewane, wafle, wyroby cukiernicze do ozdabiania choinek, jadalne ozdoby na choinki, wafle czekoladowe,
rurki waflowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, słodycze, artykuły spożywcze ze zbóż.
(210) 480310
(220) 2017 12 19
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK
(540) ORYGINAŁ GÓRALKI z czekoladą TRADYCYJNY
WAFELEK KREMEM PRZEKŁADANY

(531) 08.01.09, 08.01.20, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, wypieki, wyroby
cukiernicze, ciasteczka, słodycze o smalcu owocowym, słodycze
zawierające owoce, słodycze wykonane z cukru, słodycze nadziewane, wafle, wyroby cukiernicze do ozdabiania choinek, jadalne
ozdoby na choinki, wafle czekoladowe, rurki waflowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, słodycze, artykuły spożywcze ze zbóż.
(210) 480548
(220) 2018 01 18
(731) SURGA ALICJA, Ustronie Morskie
(540) Murena
(510), (511) 43 hotele, kawiarnie, restauracje, usługi barowe,
biura zakwaterowania, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania.
480719
(220) 2018 01 02
GB4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WOLA WOŁA BURGER BEEF STEAK WW

(210)
(731)
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(531) 03.04.01, 03.04.13, 26.04.01, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 43 serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
481195
(220) 2018 01 16
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) SIEMA
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze,
słuchawki telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia
do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii
komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania
dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie
przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe,
programy gier komputerowych, programy komputerowe
antywirusowe, programy komputerowe nagrane, programy
sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier,
sprzęt komputerowy do gier komputerowych działający
z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe,
uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane
płyty kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki
na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu jako
oprogramowania, telewizory, zestawy kina domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem,
urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe
czytniki książek, komputery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy gier
do domowych konsoli do gier wideo, programy zapisane
na obwodach elektronicznych i dyskach CD-ROM do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki
muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, 35 reklama,
organizacja kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na reklamy dla sprzedaży następujących
towarów i usług: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, 38 usługi transmisji
strumieniowej, usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie
telekomunikacji komórkowej oraz stacjonarnej, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania
i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez
portale internetowe, usługi w zakresie sieci telekomunikacji
komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania
wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usług przesyłania
informacji głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach telekomunikacyjnych, usług informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem
komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie
wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu
satelitarnego, usługi przekazywania poczty elektronicznej
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów
komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii
analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron in(210)
(731)
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ternetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci
telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji,
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, programów informacyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi
przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru
spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji
i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki
i konkursów, usługi umożliwiania dostępu do stron WWW
za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania
i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, usługi
telekomunikacyjne spersonalizowane - w zakresie dostępu
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych
dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru
usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne
przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów
poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, telewizja
kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless
broadcasting), usługi w zakresie nadawania programów
telewizyjnych świadczone on-line z sieci komputerowej
oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjnego,
usługi nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi telewizji
mobilnej, usługi wideo na życzenie za pomocą przekazu
satelitarnego, komputerowego, naziemnego, kablowego, światłowodowego, nadawanie treści audiowizualnych
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi
dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych
i multimedialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, wideotransmisja, transmisja głosu, danych,
obrazów, sygnałów, wiadomości i informacji, streaming treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem
Internetu, przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi
transmisji wideo na żądanie, usługi informacyjne i doradcze
dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług,
usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej.
481252
(220) 2018 01 17
LABELMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) LABELMARKET

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 drukarki, w szczególności drukarki etykiet, materiały eksploatacyjne do tych drukarek, w szczególności czyste do zadrukowania etykiety samoprzylepne z tworzywa
sztucznego, etykiety identyfikacyjne, etykiety z kodem kreskowym, etykiety zawierające kodowaną lub zapisaną informację w formie elektronicznej, magnetycznej lub optyczne.
482309
(220) 2018 02 13
BIOAGRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Bio Agris
(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty z mikroelementów dla roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, alginiany [produkty żelujące i spulchniające] do celów innych niż spożywcze, nawozy azotowe, preparaty stosowane w bakteriologii inne, niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, biologiczne
preparaty do celów innych, niż medyczne lub weterynaryjne,
materiały do filtracji [substancje roślinne], garbniki roślinne,
karbonyl do ochrony roślin, preparaty hamujące kiełkowanie
warzyw, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom], preparaty z mikroorganizmów inne, niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, środki do ochrony nasion,
preparaty do nawożenia gleby, hormony przyspieszające
dojrzewanie owoców, podłoża dla upraw bezgruntowych
[rolnictwo], preparaty do użyźniania gleby, 5 środki chwastobójcze, 31 sadzonki, 41 poradnictwo zawodowe [porady
w zakresie edukacji lub kształcenia], 44 usługi z zakresu szkółek roślinnych, niszczenie chwastów, ogrodnictwo, tępienie
szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, pielęgnacja trawników.
482371
(220) 2018 02 14
PRIMAVERA PARFUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) ICÔNE
(510), (511) 3 kosmetyki, lakiery do paznokci, preparaty
do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do makijażu, 25 odzież,
35 usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego w zakresie
kosmetyków, usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego w zakresie odzieży, sprzedaż internetowa kosmetyków
i odzieży, reklama, reklama za pośrednictwem Internetu,
promocja sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem Internetu, aukcje internetowe, 38 usługi ogłoszeń elektronicznych przez łącza telekomunikacyjne, przesyłanie wiadomości
i obrazu przy pomocy komputera, połączenia telefoniczne,
łączność telefoniczna, usługi portalu internetowego obejmujące takie usługi telekomunikacyjne świadczone przez
portal internetowy, jak: przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych, usługi poczty
elektronicznej, obsługa internetowych forów dyskusyjnych,
usługi dotyczące elektronicznego komunikowania się, łącz(210)
(731)
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ność poprzez terminale komputerowe, usługi przesyłania
danych za pośrednictwem Internetu, 42 prowadzenie witryn
internetowych.
482373
(220) 2018 02 14
PRIMAVERA PARFUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) ICÔNE
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, lakiery do paznokci, preparaty
do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do makijażu, 25 odzież,
35 usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego w zakresie
kosmetyków, usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego w zakresie odzieży, sprzedaż internetowa kosmetyków
i odzieży, reklama, reklama za pośrednictwem Internetu, promocja sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem Internetu, aukcje internetowe, 38 usługi ogłoszeń elektronicznych
przez łącza telekomunikacyjne, przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera, połączenia telefoniczne, łączność telefoniczna, usługi portalu internetowego obejmujące takie usługi telekomunikacyjne świadczone przez portal
internetowy, jak: przesyłanie za pośrednictwem Internetu
informacji tekstowych, obrazowych, usługi poczty elektronicznej, obsługa internetowych forów dyskusyjnych, usługi
dotyczące elektronicznego komunikowania się, łączność
poprzez terminale komputerowe, usługi przesyłania danych
za pośrednictwem Internetu,poczta elektroniczna, 42 prowadzenie witryn internetowych.
(210) 482384
(220) 2018 02 14
(731) KOTERWA MARCIN TUTEJ24, Poznań
(540) TuTej24

(531)

26.01.01, 26.01.02, 26.01.22, 27.05.01, 27.07.01, 26.13.25,
29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, informacja o działalności gospodarczej,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
ogłoszenia drobne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, dystrybucja
reklam i ogłoszeń handlowych, usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, 38 zapewnianie dostępu do baz danych,

Nr ZT31/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, dostarczanie
wiadomości i danych w drodze transmisji elektronicznej, dostęp do treści, stron internetowych i portali, elektroniczna
transmisja wiadomości, danych i dokumentów, elektroniczna
wymiana danych, odbieranie i przesyłanie elektronicznych
wiadomości, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji
i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem
usług on-line i Internetu, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, świadczenie usług on-line
w zakresie tablic ogłoszeń, udostępnianie komputerowej
bazy danych, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, usługi komunikacji internetowej, usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, usługi on-line, mianowicie przesyłanie wiadomości, 42 udostępnienie
wyszukiwarek internetowych, obsługiwanie wyszukiwarek.
(210) 482591
(220) 2018 02 20
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540)

(531) 24.13.25, 29.01.12, 09.01.10
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, środki perfumeryjne i zapachowe, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, środki toaletowe, preparaty do czyszczenia i odświeżania, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, perfumy, preparaty higieniczne w postaci
środków toaletowych, chusteczki perfumowane, nawilżane
chusteczki kosmetyczne, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, żywność dla niemowląt,
preparaty do plombowania zębów, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy żywnościowe, herbata lecznicza, herbaty ziołowe
do celów leczniczych, zioła lecznicze, apteczki pierwszej
pomocy, wyposażone, preparaty i artykuły higieniczne, waciki do celów medycznych, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, żywność dla diabetyków, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, roztwory do szkieł kontaktowych, dietetyczne napoje
przystosowane do celów medycznych, plastry, materiały
opatrunkowe, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, leki dla ludzi, wody mineralne do celów medycznych, preparaty
do diagnostyki medycznej, napoje dietetyczne do celów
leczniczych dla niemowląt, chusteczki odkażające, preparaty
higieniczne do celów medycznych, herbata ziołowa [napoje
lecznicze], probiotyki (suplementy), spraye do nosa do użytku leczniczego, maści do celów farmaceutycznych, maści
lecznicze, olejki lecznicze, krople do nosa do celów medycznych, krople do oczu, kompresy, bandaże higieniczne, lecznicze napoje izotoniczne, artykuły spożywcze dla diabetyków
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[specjalnie wyprodukowane], wata antyseptyczna, nasączane chusteczki antyseptyczne, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, antybakteryjny preparat do mycia rąk, substancje dietetyczne dla
niemowląt, pokarmy dietetyczne używane w żywieniu klinicznym, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, toniki [lecznicze], jodyna, preparaty
dietetyczne do użytku medycznego, 9 elektroniczne kodowane karty z mikroprocesorem, programy komputerowe,
kodowane karty magnetyczne, urządzenia do pomiaru ciśnienia, czujniki ciśnienia, szkła kontaktowe, 10 artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, urządzenia
do pomiaru poziomu cukru we krwi (glukometry), butelki dla
dzieci, butelki do karmienia niemowląt, aparatura i instrumenty chirurgiczne, protezy medyczne, termometry lekarskie, inhalatory do użytku medycznego, bandaże elastyczne,
opaski elastyczne do unieruchamiania kończyn, ciśnieniomierze do użytku medycznego, 16 afisze, plakaty, broszury,
gazety, katalogi, książki, chusteczki higieniczne, chusteczki
papierowe do demakijażu, chusteczki toaletowe, czasopisma
[periodyki], ulotki farmaceutyczne, fotografie, ulotki reklamowe, drukowane materiały edukacyjne, biuletyny [materiały
drukowane], dodatki do gazet w postaci czasopism, materiały piśmienne, biuletyny informacyjne, 21 przybory toaletowe, grzebienie, szczotki, gąbki do makijażu, pędzle do golenia, pudełka na herbatę, kosmetyczki na przybory toaletowe,
przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe,
30 kawa, herbata, kakao, preparaty roślinne zastępujące
kawę, mąka, preparaty zbożowe, batony zbożowe i energetyczne, chleb, cukier, miód, syropy i melasa, drożdże, proszek
do pieczenia, przyprawy, muesli, nielecznicze napoje na bazie herbaty, słodziki naturalne, nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu
kalorii, kawa nienaturalna, wanilia, słodycze nielecznicze, produkty zbożowe w postaci batonów, zioła suszone, zioła przetworzone, zioła do celów spożywczych, cukierki, herbaty
ziołowe [napary], batony spożywcze na bazie zbóż, ciastka,
owsianka, syrop spożywczy, syropy smakowe, 32 woda,
wody gazowane, napoje bezalkoholowe, syropy do napojów, preparaty do produkcji napojów, proszki stosowane
do sporządzania napojów na bazie owoców, produkty
do wytwarzania wody mineralnej, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, soki warzywne, napoje serwatkowe, woda mineralna, napoje owocowe i soki owocowe, pastylki do napojów gazowanych, napoje energetyzujące,
napoje witaminizowane, 35 reklama i marketing, usługi reklamowe, usługi reklamowe związane z produktami farmaceutycznymi i produktami do obrazowania in-vivo, promocja
sprzedaży, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], usługi
reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych,
także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów
domowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama
i promocja), usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi,

12

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, sprzedaż detaliczna
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami kosmetycznymi,
upiększającymi i higienicznymi, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej
dotyczące ziół, punkty sprzedaży detalicznej dotyczące ziół,
prowadzenie sklepu, hurtowni oraz oferowanie do sprzedaży towarów: zioła, zioła lecznicze, leki ziołowe, herbata ziołowa, herbata, preparaty ziołowe do celów medycznych,
ekstrakty i wyciągi z ziół, suplementy diety, kawa, olejki
zapachowe, olejki, oleje, wyroby cukiernicze, słodycze, kakao, kaszka, kosmetyki, pasty do zębów, wyroby medyczne,
produkty pszczele, miód, soki, napoje i syropy, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów
drukowanych], usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu
elektronicznego, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi doradcze w zakresie reklamy
dla franczyzobiorców, pomoc w zarządzaniu biznesowym
w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, usługi świadczone przez franczyzodawcę,
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, kampanie marketingowe, usługi planowania kariery, doradztwo
w zakresie planowania kariery, usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, informacje dotyczące kariery i usługi doradcze (inne niż doradztwo edukacyjne
i szkoleniowe), ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, reklama biznesowych stron internetowych, rekrutacja
personelu, reklama rekrutacji personelu, doradztwa w odniesieniu do rekrutacji personelu, badania opinii publicznej,
rynkowe badania opinii publicznej, opracowywanie ankiet
opinii publicznej, przeprowadzanie badań opinii publicznej,
przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże
opinii publicznych, testowanie marki, doradztwo w zakresie
planowania powrotu do aktywności zawodowej dla byłych
pracowników będących emerytami/rencistami lub pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich/wychowawczych, 36 sponsorowanie działalności sportowej, usługi
zbierania funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy
na cele charytatywne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, ubezpieczenie zdrowotne, informacja o ubezpieczeniach, usługi
ubezpieczeniowe do spłaty wydatków medycznych, administrowanie ubezpieczeniami w ramach programów świadczeń z zakresu leków na receptę, usługi w zakresie ubezpieczń lekowych w formie dofinansowania do leków i/lub
innych produktów sprzedawanych w aptece, usługi programów ubezpieczeń lekowych i zdrowotnych, 39 składowanie
farmaceutyków, składowanie towarów, magazynowanie
i składowanie, pakowanie i składowanie towarów, transport
i składowanie towarów, składowanie i dostarczanie towarów,
usługi pośrednictwa związane ze składowaniem, składowa-
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nie towarów przed i po transporcie, 41 usługi edukacyjne
z zakresu farmacji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], medyczne usługi
edukacyjne, publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line, wystawy muzealne, organizowanie wystaw edukacyjnych, usługi muzeów [wystawy],
organizowanie wystaw do celów rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, usługi edukacyjne z zakresu
farmacji, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz programy
z nagrodami, usługi sportowe, szkolenia sportowe, prowadzenie zawodów sportowych, produkcja imprez sportowych, udostępnianie sprzętu sportowego, dostarczanie
sprzętu sportowego, przeprowadzanie imprez sportowych,
organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, przygotowywanie imprez sportowych, organizowanie konkursów sportowych, produkcja konkursów sportowych, organizowanie zawodów sportowych, szkolenia zawodników
sportowych, organizowanie szkoleń sportowych, usługi edukacyjne dotyczące sportu, informacje na temat sportu, edukacja, rozrywka i sport, zajęcia sportowe i kulturalne, organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie i prowadzenie
zawodów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie
spotkań w dziedzinie rozrywki, organizowanie i prowadzenie
konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, publikowanie gazety dla
klientów w Internecie, szkolenie związane z karierą zawodową, kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące
do kariery zawodowej, informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), 44 sporządzanie receptur w aptekach,
usługi doradcze świadczone przez apteki, usługi farmaceutyczne, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, wydawanie środków farmaceutycznych, udzielanie informacji farmaceutycznych, usługi doradztwa farmaceutycznego, porady w zakresie farmakologii,
usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi doradcze
i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi,
usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi,
higiena i pielęgnacja urody, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, udzielanie informacji medycznej, usługi farm
zdrowia [medyczne], testy ciążowe, usługi telemedyczne.
(210) 482592
(220) 2018 02 20
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540)
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(531) 24.13.25, 29.01.12, 26.04.04, 09.01.10
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, środki perfumeryjne i zapachowe, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, środki toaletowe, preparaty do czyszczenia i odświeżania, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, perfumy, preparaty higieniczne w postaci
środków toaletowych, chusteczki perfumowane, nawilżane
chusteczki kosmetyczne, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, żywność dla niemowląt,
preparaty do plombowania zębów, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy żywnościowe, herbata lecznicza, herbaty ziołowe
do celów leczniczych, zioła lecznicze, apteczki pierwszej
pomocy, wyposażone, preparaty i artykuły higieniczne, waciki do celów medycznych, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze,
żywność dla diabetyków, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, roztwory do szkieł kontaktowych, dietetyczne napoje
przystosowane do celów medycznych, plastry, materiały
opatrunkowe, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, leki dla ludzi, wody mineralne do celów medycznych, preparaty
do diagnostyki medycznej, napoje dietetyczne do celów
leczniczych dla niemowląt, chusteczki odkażające, preparaty
higieniczne do celów medycznych, herbata ziołowa [napoje
lecznicze], probiotyki (suplementy), spraye do nosa do użytku leczniczego, maści do celów farmaceutycznych, maści
lecznicze, olejki lecznicze, krople do nosa do celów medycznych, krople do oczu, kompresy, bandaże higieniczne, lecznicze napoje izotoniczne, artykuły spożywcze dla diabetyków
[specjalnie wyprodukowane], wata antyseptyczna, nasączane chusteczki antyseptyczne, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, antybakteryjny preparat do mycia rąk, substancje dietetyczne dla
niemowląt, pokarmy dietetyczne używane w żywieniu klinicznym, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, toniki [lecznicze], jodyna, preparaty
dietetyczne do użytku medycznego, 9 elektroniczne kodowane karty z mikroprocesorem, programy komputerowe,
kodowane karty magnetyczne, urządzenia do pomiaru ciśnienia, czujniki ciśnienia, szkła kontaktowe, 10 artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, urządzenia
do pomiaru poziomu cukru we krwi (glukometry), butelki dla
dzieci, butelki do karmienia niemowląt, aparatura i instrumenty chirurgiczne, protezy medyczne, termometry lekarskie, inhalatory do użytku medycznego, bandaże elastyczne,
opaski elastyczne do unieruchamiania kończyn, ciśnieniomierze do użytku medycznego, 16 afisze, plakaty, broszury,
gazety, katalogi, książki, chusteczki higieniczne, chusteczki
papierowe do demakijażu, chusteczki toaletowe, czasopisma
[periodyki], ulotki farmaceutyczne, fotografie, ulotki reklamowe, drukowane materiały edukacyjne, biuletyny [materiały
drukowane], dodatki do gazet w postaci czasopism, materiały piśmienne, biuletyny informacyjne, 21 przybory toaletowe, grzebienie, szczotki, gąbki do makijażu, pędzle do golenia, pudełka na herbatę, kosmetyczki na przybory toaletowe,
przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe,
30 kawa, herbata, kakao, preparaty roślinne zastępujące
kawę, mąka, preparaty zbożowe, batony zbożowe i energetyczne, chleb, cukier, miód, syropy i melasa, drożdże, proszek
do pieczenia, przyprawy, muesli, nielecznicze napoje na bazie herbaty, słodziki naturalne, nielecznicze słodycze do za-
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stosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu
kalorii, kawa nienaturalna, wanilia, słodycze nielecznicze, produkty zbożowe w postaci batonów, zioła suszone, zioła przetworzone, zioła do celów spożywczych, cukierki, herbaty
ziołowe [napary], batony spożywcze na bazie zbóż, ciastka,
owsianka, syrop spożywczy, syropy smakowe, 32 woda,
wody gazowane, napoje bezalkoholowe, syropy do napojów, preparaty do produkcji napojów, proszki stosowane
do sporządzania napojów na bazie owoców, produkty
do wytwarzania wody mineralnej, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, soki warzywne, napoje serwatkowe, woda mineralna, napoje owocowe i soki owocowe, pastylki do napojów gazowanych, napoje energetyzujące,
napoje witaminizowane, 35 reklama i marketing, usługi reklamowe, usługi reklamowe związane z produktami farmaceutycznymi i produktami do obrazowania in-vivo, promocja
sprzedaży, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], usługi
reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych,
także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów
domowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama
i promocja), usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, sprzedaż detaliczna
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami kosmetycznymi,
upiększającymi i higienicznymi, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej
dotyczące ziół, punkty sprzedaży detalicznej dotyczące ziół,
prowadzenie sklepu, hurtowni oraz oferowanie do sprzedaży towarów: zioła, zioła lecznicze, leki ziołowe, herbata ziołowa, herbata, preparaty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty i wyciągi z ziół, suplementy diety, kawa, olejki
zapachowe, olejki, oleje, wyroby cukiernicze, słodycze, kakao, kaszka, kosmetyki, pasty do zębów, wyroby medyczne,
produkty pszczele, miód, soki, napoje i syropy, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów
drukowanych], usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu
elektronicznego, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi doradcze w zakresie reklamy
dla franczyzobiorców, pomoc w zarządzaniu biznesowym
w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc w komercjaliza-
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cji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, usługi świadczone przez franczyzodawcę,
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, kampanie marketingowe, usługi planowania kariery, doradztwo
w zakresie planowania kariery, usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, informacje dotyczące kariery i usługi doradcze (inne niż doradztwo edukacyjne
i szkoleniowe), ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, reklama biznesowych stron internetowych, rekrutacja
personelu, reklama rekrutacji personelu, doradztwa w odniesieniu do rekrutacji personelu, badania opinii publicznej,
rynkowe badania opinii publicznej, opracowywanie ankiet
opinii publicznej, przeprowadzanie badań opinii publicznej,
przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże
opinii publicznych, testowanie marki, doradztwo w zakresie
planowania powrotu do aktywności zawodowej dla byłych
pracowników będących emerytami/rencistami lub pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich/wychowawczych, 36 sponsorowanie działalności sportowej, usługi
zbierania funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy
na cele charytatywne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, ubezpieczenie zdrowotne, informacja o ubezpieczeniach, usługi
ubezpieczeniowe do spłaty wydatków medycznych, administrowanie ubezpieczeniami w ramach programów świadczeń z zakresu leków na receptę, usługi w zakresie ubezpieczeń lekowych w formie dofinansowania do leków i/lub
innych produktów sprzedawanych w aptece, usługi programów ubezpieczeń lekowych i zdrowotnych, 39 składowanie farmaceutyków, składowanie towarów, magazynowanie i składowanie, pakowanie i składowanie towarów,
transport i składowanie towarów, składowanie i dostarczanie towarów, usługi pośrednictwa związane ze składowaniem, składowanie towarów przed i po transporcie, 41 usługi
edukacyjne z zakresu farmacji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], medyczne
usługi edukacyjne, publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line, wystawy muzealne, organizowanie wystaw edukacyjnych, usługi muzeów [wystawy], organizowanie wystaw do celów rozrywkowych, organizowanie
wystaw w celach szkoleniowych, prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi edukacyjne z zakresu farmacji,
udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz programy z nagrodami,
usługi sportowe, szkolenia sportowe, prowadzenie zawodów
sportowych, produkcja imprez sportowych, udostępnianie
sprzętu sportowego, dostarczanie sprzętu sportowego, przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, przygotowywanie imprez
sportowych, organizowanie konkursów sportowych, produkcja konkursów sportowych, organizowanie zawodów
sportowych, szkolenia zawodników sportowych, organizowanie szkoleń sportowych, usługi edukacyjne dotyczące
sportu, informacje na temat sportu, edukacja, rozrywka
i sport, zajęcia sportowe i kulturalne, organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie i prowadzenie zawodów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie spotkań
w dziedzinie rozrywki, organizowanie i prowadzenie konkur-
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sów [edukacyjnych lub rozrywkowych], usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, organizowanie imprez
rozrywkowych i kulturalnych, publikowanie gazety dla klientów w Internecie, szkolenie związane z karierą zawodową,
kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, informacje dotyczące kariery zawodowej
i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne
i szkoleniowe), 44 sporządzanie receptur w aptekach, usługi
doradcze świadczone przez apteki, usługi farmaceutyczne,
usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, wydawanie środków farmaceutycznych, udzielanie informacji farmaceutycznych, usługi doradztwa farmaceutycznego, porady w zakresie farmakologii, usługi doradcze
w zakresie farmakologii, usługi doradcze i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, higiena i pielęgnacja
urody, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, udzielanie informacji medycznej, usługi farm zdrowia [medyczne],
testy ciążowe, usługi telemedyczne.
482977
(220) 2018 03 01
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO
LODMOR SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) calypso wyszukane smaki
(510), (511) 29 schłodzone desery mleczne, desery mleczne, desery wykonane z produktów mlecznych, mleczne
produkty, 30 lody, lody mleczne [lody], lody wielosmakowe, lody owocowe, lody spożywcze, lody typu sandwich,
lody na patyku, lody z owocami, lody wodne [sorbety], lody
mleczne, lody w proszku, lody na bazie jogurtu [lody jako
główny składnik], desery lodowe, desery mrożone, schłodzone desery, mrożone mleczne desery w formie batonów,
desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], torty lodowe, batony lodowe, środki wiążące do lodów
spożywczych, sorbety [lody wodne], jogurt mrożony [lody
spożywcze], słodycze lodowe, słodycze lodowe w postaci
lizaków, 43 lodziarnie, serwowanie jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, catering
w kafeteriach szybkiej obsługi, kawiarnie.
(210)
(731)

482978
(220) 2018 03 01
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO
LODMOR SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) CZARNY KOKOS
(210)
(731)

(531) 05.07.06, 26.13.25, 29.01.14
(510), (511) 29 schłodzone desery mleczne, desery mleczne, desery wykonane z produktów mlecznych, mleczne
produkty, 30 lody, lody mleczne [lody], lody wielosmakowe, lody owocowe, lody spożywcze, lody typu sandwich,
lody na patyku, lody z owocami, lody wodne [sorbety], lody
mleczne, lody w proszku, lody na bazie jogurtu [lody jako
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główny składnik], desery lodowe, desery mrożone, schłodzone desery, mrożone mleczne desery w formie batonów,
desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], torty lodowe, batony lodowe, środki wiążące do lodów
spożywczych, sorbety [lody wodne], jogurt mrożony [lody
spożywcze], słodycze lodowe, słodycze lodowe w postaci
lizaków, 43 lodziarnie, serwowanie jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, catering
w kafeteriach szybkiej obsługi, kawiarnie.
482980
(220) 2018 03 01
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO
LODMOR SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) LODY CALYPSO 1959 wyszukane smaki SŁONY
KARMEL
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.01.22
(510), (511) 29 schłodzone desery mleczne, desery mleczne, desery wykonane z produktów mlecznych, mleczne
produkty, 30 lody, lody mleczne [lody], lody wielosmakowe, lody owocowe, lody spożywcze, lody typu sandwich,
lody na patyku, lody z owocami, lody wodne [sorbety], lody
mleczne, lody w proszku, lody na bazie jogurtu [lody jako
główny składnik], desery lodowe, desery mrożone, schłodzone desery, mrożone mleczne desery w formie batonów,
desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], torty lodowe, batony lodowe, środki wiążące do lodów
spożywczych, sorbety [lody wodne], jogurt mrożony [lody
spożywcze], słodycze lodowe, słodycze lodowe w postaci
lizaków, 43 lodziarnie, serwowanie jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, catering
w kafeteriach szybkiej obsługi, kawiarnie.
(210) 482992
(220) 2018 03 01
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) Octedin

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty
do pielęgnacji skóry atopowej i łojotokowej, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, kosmetyki do stosowania
na skórę, nawilżane chusteczki kosmetyczne, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, płynne kremy kosme-

15

tyczne, płyny do włosów i ciała, płyny pielęgnacyjne, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodoryzujących,
preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty myjące do użytku
osobistego, preparaty pod prysznic, 5 preparaty farmaceutyczne, środki odkażające, środki oczyszczające, płyny
odkażające, środek do przemywania skóry, środek do przemywania skóry wzbogacony o wyciąg ziołowy z nagietka
i mentolu, płyny do stosowania na skórę, spraye lecznicze,
spraye przeciwzapalne, preparaty i substancje lecznicze,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, środki dezynfekcyjne do celów higieniczncyh, maści lecznicze, maści
lecznicze do stosowania na skórę, maści przeciwzapalne,
żele przeciwzapalne, plastry lecznicze, farmaceutyczne produkty dermatologiczne.
(210) 483072
(220) 2018 03 05
(731) JĘDRZEJCZAK MARIUSZ, Łódź
(540) RB

(531) 01.01.02, 01.01.10, 27.05.17, 27.05.23, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 29 przetworzone artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, przetworzone warzywa i owoce,
produkty mleczne, rybne, mięsne, tłuszcze jadalne, 35 doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalnością
gospodarczą, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi
sprzedaży artykułów żywnościowych, 43 usługi barowe,
przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie
na miejsce konsumpcji, organizowanie przyjęć, koktajli w celach gastronomicznych, prowadzenie lokali gastronomicznych, usługi w zakresie prowadzenia pizzerii, restauracji,
usługi prowadzenia klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, bary szybkiej obsługi, usługi cateringowe,
restauracje samoobsługowe, snack-bary, stołówki, obsługa
gastronomiczna kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów rozrywkowych.
483079
(220) 2018 03 05
SEE BLOGGERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) See Bloggers
(210)
(731)
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(531) 26.15.15, 26.03.01, 26.05.10, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, organizowanie prezentacji osób w celach
biznesowych, usługi on-line z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, organizowanie wystaw i targów w celach
biznesowych i promocyjnych, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, marketing imprez i wydarzeń, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, promocja on-line sieci
komputerowych i stron internetowych, usługi nawiązywania
kontaktów zawodowych, usługi on-line z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, usługi
w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorcami, 41 organizowanie festiwali związanych z blogami
i wideoblogami, organizowanie konferencji, organizowanie
spotkań, szkolenia biznesowe, warsztaty w celach szkoleniowych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie wystaw i konkursów za wyjątkiem
wystaw i konkursów w celach handlowych, usługi edukacyjne i instruktażowe.
483112
(220) 2018 03 05
SAFE CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) safe concept IT'S CLEVER.
(210)
(731)

(531) 26.01.10, 27.05.01
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe dla budownictwa,
17 wyroby budowlane z tworzyw sztucznych, 20 meble
biurowe i sklepowe, 35 sprzedaż sprzętu oświetleniowego
i mebli, 42 projektowanie techniczne, doradztwo w zakresie
informatyki, badania i analizy techniczne.
483177
(220) 2018 03 07
STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) kolonialna
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (za wyjątkiem piwa).

(210)
(731)

483195
(220) 2018 03 06
GBC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Chudnij Głową
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, 16 publikacje
drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe,
publikacje edukacyjne, publikacje periodyczne drukowane,
książki, poradniki, broszury, 41 prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem, kursy instruktażowe w zakresie odchudzania -publikowanie, publikacja
czasopism, publikacja broszur, publikacje multimedialne,
publikowanie elektroniczne, publikowanie ulotek, publikowanie książek, publikowanie broszur, usługi wydawania
publikacji periodycznych i nie periodycznych innych niż
(210)
(731)
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teksty reklamowe, wydawanie publikacji medycznych, publikacja materiałów edukacyjnych, udostępnianie publikacji
elektronicznych, publikacja prac naukowych, publikowanie
podręczników szkoleniowych, publikowanie materiałów
drukowanych, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie multimedialne książek, udostępnianie publikacji elektronicznych
(niepobieralnych), przygotowywanie tekstów do publikacji,
udostępnianie publikacji on-line, publikacja wyników badań
klinicznych, publikowanie drukowanych materiałów, edukacyjnych, publikowanie materiałów multimedialnych on-line,
publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe,
usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio
i rozrywki multimedialnej, publikowanie tekstów i obrazów,
w tym w formie elektronicznej innych niż do celów reklamowych, usługi pisania blogów, Instruktaż w zakresie gimnastyki, udostępnianie obiektów i sprzętów gimnastycznych,
usługi klubów zdrowia i sal gimnastycznych, usługi klubów
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], kształcenie praktyczne
[pokazy], udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, 43 doradztwo
kulinarne, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego, usługi hoteli, organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych (zakwaterowanie),
usługi w zakresie obozów turystycznych (zakwaterowanie),
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków
i napojów, serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, bary sałatkowe, koktajlbary, dostarczanie posiłków
do bezpośredniego spożycia, hotelowe usługi cateringowe, usługi cateringu zewnętrznego, kafeterie bufetowe,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), oferowanie żywności i napojów dla gości, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi
w zakresie przygotowywania posiłków, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, spersonalizowane usługi planowania
posiłków za pośrednictwem strony internetowej, doradztwo kulinarne, porady dotyczące przepisów kulinarnych,
udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem
żywności i napojów, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności,
44 usługi doradztwa związane z odchudzaniem, udzielanie
informacji związanych z odżywianiem, doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo
medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji
ciała i urody, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania,
doradztwo żywieniowe, konsultacje z dziedziny żywienia,
leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, medyczne badania
osób, Monitorowanie pacjentów, nadzór nad programami redukcji wagi, ocena kontroli wagi, opieka medyczna
i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka zdrowotna
związana z głodówką, organizowanie zakwaterowania w sanatoriach, organizowanie zakwaterowania w domach dla
rekonwalescentów, planowanie i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, planowanie
programów odchudzających, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie odżywiania, profesjonalne doradztwo
w zakresie żywienia, przeprowadzanie diagnozy chorób, Sanatoria - Usługi, udzielanie informacji na temat poradnictwa
dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji
żywieniowych w zakresie napojów do redukcji masy ciała
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do celów medycznych, udzielanie informacji żywieniowych
w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała
do celów medycznych, udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, usługi dietetyków, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradztwa dietetyczno-medyczne, usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi
doradztwa związane z odchudzaniem, usługi farm zdrowia
medycznego, usługi gabinetów odchudzania, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu,
usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi lecznicze w zakresie
usuwania tkanki tłuszczowej, usługi medyczne w zakresie
oceny stanu zdrowia, usługi w zakresie planowania programów redukcji wagi, zabiegi kosmetyczne, zabiegi pielęgnacji
urody.
(210) 483523
(220) 2018 03 14
(731) WRZOSEK WALDEMAR F.H. WRZOSEK, Kozub
(540) Wrzosek Serek Wieluński
Twarożek kanapkowo-sernikowy

(531)

05.09.06, 08.03.08, 03.04.02, 26.01.02, 27.05.01, 27.05.09,
27.05.17, 27.05.24, 29.01.14, 19.03.03
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, biały ser, biały
miękki ser twarogowy, mleczne produkty, twaróg, ser, biały
ser z chudego mleka, ser miękki, ser śmietanowy, ser twarogowy, ser typu twarogowego.
(210) 483549
(220) 2018 03 15
(731) RYBAKIEWICZ MAREK, Kraków
(540) SILVERGREASE
(510), (511) 1 ciecze i oleje chłodząco - smarujące stosowane w obróbce skrawaniem i szlifowaniu, chłodziwa, 4 oleje
i tłuszcze przemysłowe, smary.
(210) 483551
(220) 2018 03 15
(731) RYBAKIEWICZ MAREK, Kraków
(540) SILVER FLUID
(510), (511) 1 ciecze i oleje chłodząco - smarujące stosowane w obróbce skrawaniem i szlifowaniu, chłodziwa.
(210) 483553
(220) 2018 03 15
(731) RYBAKIEWICZ MAREK, Kraków
(540) SILVERPLEX
(510), (511) 1 ciecze i oleje chłodząco - smarujące stosowane obróbce skrawaniem i szlifowaniu, chłodziwa, 4 oleje
i tłuszcze przemysłowe, smary.
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(210) 483554
(220) 2018 03 15
(731) RYBAKIEWICZ MAREK, Kraków
(540) SILVERFORM
(510), (511) 1 ciecze i oleje chłodząco - smarujące stosowane w obróbce skrawaniem i szlifowaniu, chłodziwa.
483632
(220) 2018 03 16
INTERNATIONAL MARKETING AND EVENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KARMA ZOOM
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.23
(510), (511) 36 administracja w zakresie przyjmowania depozytów, administracja w zakresie ubezpieczeń, administrowanie akcjami, administrowanie domami czynszowymi, administrowanie działalnością ubezpieczeniową, administrowanie
finansami, administrowanie finansowe planami emerytalnymi pracowników, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, administrowanie funduszami wspólnego inwestowania,
administrowanie funduszami powierniczymi, administrowanie i wystawianie polis ubezpieczeniowych w zakresie opieki
dentystycznej, administrowanie inwestycjami, administrowanie inwestycjami funduszy, administrowanie kredytami hipotecznymi, administrowanie nieruchomościami, administrowanie planami ubezpieczeniowymi, administrowanie
roszczeniami ubezpieczeniowymi, administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego, administrowanie usługami w zakresie inwestycji kapitałowych, administrowanie
w zakresie funduszy powierniczych, agencje kredytowe,
agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie gruntu, agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności,
agencje ubezpieczeń na życie, agencje ubezpieczeniowe,
analizy finansowe, bankowość hipoteczna, bankowość
on line, depozyty kosztowności, doradztwo finansowe, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, dzierżawa biur, dzierżawa budynków,
dzierżawa domów, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa gruntu, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych,
emisja bonów wartościowych, emisja czeków podróżnych,
emisja kart kredytowych, faktoring, finansowa wycena drewna na pniu, finansowe izby rozrachunkowe firmy windykacyjne, fundusze inwestycyjne wzajemne, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, gwarancje, ekspertyzy
i oceny ubezpieczeniowe, gwarantowanie ubezpieczeń
na życie, handel walutami i wymiana walut, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów,
informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy,
maklerstwo, notowania giełdowe, obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, ocena sytuacji finansowej
i wystawianie raportów kredytowych, organizacja zbiórek,
organizowanie finansowania składek ubezpieczeniowych,
organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie ubezpieczenia, organizowanie ubezpieczenia kredytów, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie
czynszu, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami
i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
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pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku
węgla, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, ściąganie
należności i faktoring, sponsorowanie finansowe, szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, ubezpieczenia, ubezpieczenia bankowe, ubezpieczenia biur,
ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia dla biur, ubezpieczenia dla hoteli, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, doradztwo w sprawach ubezpieczenia, ubezpieczenia dotyczące
własności, ubezpieczenia furgonetek, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia kredytów, ubezpieczenia lotnicze,
ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], ubezpieczenia
medyczne, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia od pożaru, ubezpieczenia od ryzyka przekroczenia terminów i kosztów,
ubezpieczenia od ryzyka terminów i kosztów realizacji, ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenia od wypadków samochodowych, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia
przedłużonych gwarancji, ubezpieczenia samochodowe,
ubezpieczenia systemów antywłamaniowych, ubezpieczenia towarów, ubezpieczenia urządzeń łącznościowych,
ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, ubezpieczenia związane z mieniem osobistym, ubezpieczenie dla
właścicieli nieruchomości, ubezpieczenie dotyczące pojazdów, ubezpieczenie garaży, ubezpieczenie indywidualne
związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki, ubezpieczenie
morskie, ubezpieczenie od straty dokumentów, ubezpieczenie od straty kredytu, ubezpieczenie od wydatków prawnych, ubezpieczenie od wypadków, ubezpieczenie reasekuracyjne, ubezpieczenie ryzyka kredytowego, usługi
pośrednictwa finansowego, usługi ubezpieczania pojazdów,
usługi ubezpieczeń domu, usługi ubezpieczeń gospodarstw
domowych, usługi ubezpieczeń gwarancji, usługi ubezpieczeń na wypadek dożycia, usługi ubezpieczeń osobistych,
usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, usługi ubezpieczenia indywidualnego w zakresie świadczenia usług
prawnych, usługi ubezpieczenia medycznego świadczone
na rzecz firm, usługi ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe dla zabezpieczania zastawów hipotecznych, usługi
ubezpieczeniowe dla przemysłu budowlanego, usługi
ubezpieczeniowe dotyczące funduszy emerytalnych, usługi ubezpieczeniowe dotyczące życia, usługi ubezpieczeniowe do spłaty wydatków medycznych, usługi ubezpieczeniowe dotyczące łodzi, usługi ubezpieczeniowe dotyczące
nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące kredytów, usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, usługi ubezpieczeniowe dotyczące utraty własności osobistej, usługi
ubezpieczeniowe dotyczące kosztów sądowych, usługi
ubezpieczeniowe odnoszące się do odwołanych rezerwacji
urlopowych, usługi ubezpieczeniowe w zakresie sportu,
usługi ubezpieczeniowe w zakresie zapewniania środków finansowych w nagłych wypadkach, ubezpieczenie towarów
podczas tranzytu, ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczeniowe usługi brokerskie, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie rabatów w uczestniczących
obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, umowy ubezpieczeniowe, usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi agencji ubezpieczeniowej, usługi depozytów sejfowych, usługi
doradcze dotyczące roszczeń ubezpieczeniowych, usługi
doradcze dotyczące umów ubezpieczeniowych, usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, usługi finansowania, usługi

Nr ZT31/2018

dotyczące maklerstwa giełdowego, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi gwarancyjne, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń
zdrowotnych, usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń, usługi gwarantowania ubezpieczeń medycznych, usługi inwestycyjne, usługi
likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi ubezpieczeniowe w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, usługi ubezpieczeniowe w zakresie telefonów komórkowych, usługi
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości krytych strzechą, usługi ubezpieczeniowe w zakresie ochrony kierowców,
usługi ubezpieczeniowe w zakresie towarów przewożonych
drogą morska, usługi ubezpieczeniowe w zakresie ochrony
zakupów, ochrony cen i rozszerzonych gwarancji dla towarów zakupionych przy użyciu kart kredytowych, usługi
ubezpieczeniowe związane z awariami mechanicznymi,
usługi ubezpieczeniowe związane z kartami kredytowymi,
usługi ubezpieczeniowe związane z pojazdami mechanicznymi, usługi ubezpieczeniowe związane z ugodą z dożywotnim odszkodowaniem świadczone dla prawników, usługi
ubezpieczeniowe związane z firmami zajmującymi się zamówieniami pocztowymi, usługi ubezpieczeniowe związane
z dachami ze strzechy, usługi ubezpieczeniowe związane
z domami opieki, usługi ubezpieczeniowe związane z planowaniem awaryjnym, usługi ubezpieczeniowe związane
z kradzieżą własności osobistej, usługi ubezpieczeniowe
związane z udzielaniem kredytu, usługi ubezpieczeniowe
związane z ugodą z dożywotnim odszkodowaniem świadczone dla ubezpieczycieli majątku i od nieszczęśliwych wypadków, usługi ubezpieczeniowe związane z lotnictwem,
usługi ubezpieczeniowe związane z towarami w tranzycie,
usługi ubezpieczeniowe związane z umowami kredytowymi, usługi udostępniania notowań giełdowych, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, usługi w zakresie ubezpieczeń gwarancji, usługi w zakresie ubezpieczania wymiany
walut, usługi w zakresie ubezpieczeń na życie, usługi w zakresie ubezpieczenia przyczep turystycznych, usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości, usługi w zakresie ubezpieczeń dla podróżnych, usługi w zakresie ubezpieczeń
w podróży, usługi w zakresie ubezpieczania złota lub srebra
w sztabkach, usługi w zakresie udziału w kapitale zakładowym spółki, usługi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, usługi w zakresie wycen, usługi w zakresie wyceny finansowej, usługi w zakresie zawierania
ubezpieczeń dla firm, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń biznesowych, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń kredytowych, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń, usługi zarządzania ubezpieczeniami, wycena antyków,
wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki, wycena finansowa
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], wynajem sal
wystawowych, zarządzanie budynkami, zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie ryzykiem
ubezpieczeniowym, usługi zarządzania ubezpieczeniami,
zarządzanie ubezpieczeniami grupowymi, zawieranie ubezpieczeń transportowych, zawieranie ubezpieczeń tranzytowych, zawieranie ubezpieczeń w dziedzinie ubezpieczeń
od odpowiedzialności zawodowej, zawieranie umów ubezpieczeniowych innych niż na życie, ubezpieczenia (doradztwo w sprawach -), udostępnianie pożyczek i kredytów, udostępnianie informacji finansowych on-line, udzielanie
gwarancji finansowych i poręczeń (bankowość inwestycyjna), udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących
majątku i ziemi, usługi doradcze dotyczące finansowania,
usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi doradz-
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twa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami zdrowotnymi, zawieranie ubezpieczeń na opłaconą z góry opiekę zdrowotną, zarządzanie udziałami, 45 lokalizowanie zgubionych
kluczy, usługi w zakresie rzeczy zgubionych, znakowanie
dokumentów w celu ich zabezpieczenia, otwieranie zamków
zabezpieczających, prawne administrowanie licencjami, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], śledzenie skradzionych przedmiotów, agencje adopcyjne, agencje matrymonialne, badania prawne, badanie przeszłości osób, biuro
rzeczy znalezionych, doradztwo duchowe, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, gaszenie pożarów, dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], konsultacje
w zakresie znaków zodiaku, kontrola bezpieczeństwa bagażu,
kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, licencjonowanie
oprogramowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitorowanie
praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, ochrona osobista, opieka nad domem pod nieobecność
właścicieli, opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców,
opieka nad zwierzętami domowymi [pod nieobecność właściciela], organizowanie ceremonii religijnych, organizowanie
zgromadzeń religijnych, konsultacje mediumiczne, konsultacje z zakresu zarządzania własnością intelektualną, kontrola
bagaży dla celów bezpieczeństwa, kontrola bezpieczeństwa
osób i bagażu na lotniskach, kontrola bezpieczeństwa pasażerów linii lotniczych, kontrola paszportów [bezpieczeństwo], kontrole bezpieczeństwa bagażu dla linii lotniczych,
licencjonowanie baz danych [usługi prawne], licencjonowanie gier komputerowych, licencjonowanie komputerów, licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne], licencjonowanie materiałów drukowanych [usługi prawne],
licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], licencjonowanie oprogramowania
komputerowego, licencjonowanie patentów i zastosowań
patentowych [usługi prawne], licencjonowanie postaci z kreskówek [usługi prawne], licencjonowanie prac muzycznych
[usługi prawne], licencjonowanie praw do filmów, produkcji
telewizyjnych i wideo [usługi prawne], licencjonowanie praw
własności przemysłowej i praw autorskich [usługi prawne],
licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie
praw autorskich [usługi prawne], licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie znaków towarowych [usługi
prawne], licencjonowanie praw związanych z programami,
produkcjami i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi
[usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z produkcjami wideo [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z filmami [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z produkcjami audio [usługi prawne], licencjonowanie
praw związanych z wykorzystywaniem zdjęć [usługi prawne], licencjonowanie przedstawień muzycznych, licencjonowanie systemów komunikacji bezprzewodowej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie w zakresie badań
i rozwoju [usługi prawne], lokalizowanie zgubionych kluczy,
mentorstwo [duchowe], monitoring systemów bezpieczeństwa, monitoring w obiegu zamkniętym, monitorowanie
znaków towarowych [usługi prawne, namierzanie zbiegów,
obrona cywilna, ocena bezpieczeństwa, ocena ryzyka w zakresie ochrony, ochrona obiektów i sprzętu, ochrona policyjna, ochrona praw autorskich, ochrona własności intelektualnej, opieka zastępcza, opieka zastępcza nad dziećmi,
organizowanie spotkań dla rodzin pogrążonych w żałobie
w celu upamiętnienia śmierci ukochanej osoby, organizowanie świadczenia usług prawnych, organizowanie świeckich
cywilnych ceremonii ślubnych, oznakowanie zabezpieczają-
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ce towarów, pomoc prawna przy tworzeniu umów, prawne
administrowanie licencjami, prowadzenie ceremonii pogrzebowych, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], śledzenie skradzionych przedmiotów, sprawy sporne (usługi pomocy w -), udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach
publikacji oprogramowania, usługi agencji pośrednictwa
w zawieraniu znajomości, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi detektywistyczne,
usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru,
usługi kremacyjne, usługi monitorowania prawnego, usługi
pogrzebowe, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi serwisów społecznościowych
on-line, usługi stróży nocnych, usługi w zakresie balsamowania, usługi w zakresie ochrony, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi wróżenia z kart, usługi
wyprowadzania psów, ustalanie horoskopów, wynajem
nazw domen internetowych, wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych, wynajem nazw domen internetowych, wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych, wypożyczanie
gaśnic, wypożyczanie odzieży, wypożyczanie sejfów, wypożyczanie strojów wieczorowych, wypuszczanie gołębi
na specjalne okazje, zarządzanie prawami autorskimi, agencje osób towarzyszących [społeczne], agencje pośrednictwa
w zawieraniu znajomości, agencje wprowadzania do towarzystwa, analiza odcisków palców, analizy kryminalistyczne
nagrań wideo z monitoringu do celów zapobiegania oszustwom i kradzieżom, badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, badania w zakresie własności intelektualnej,
badanie stanu prawnego nieruchomości, biura matrymonialne, certyfikaty bezpieczeństwa do przygotowywania
kart identyfikacyjnych, dochodzenia dotyczące znęcania się
nad zwierzętami, dochodzenia kryminalne, dochodzenia
prowadzone przez detektywów, doradztwo dotyczące kierunku duchowego rozwoju, doradztwo dotyczące licencjonowania patentów, doradztwo dotyczące licencjonowania
własności intelektualnej, doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, doradztwo dotyczące udzielania licencji
na znak towarowy, doradztwo dotyczące własności przemysłowej, doradztwo duszpasterskie, doradztwo kryminalistyczne do celów dochodzeń kryminalnych, doradztwo prawne
w dziedzinie opodatkowania, doradztwo prawne związane
z prawami własności intelektualnej, doradztwo w dziedzinie
kradzieży danych i kradzieży tożsamości, doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, doradztwo w przypadku straty bliskiej osoby, doradztwo w sporach sądowych,
doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo w sprawach małżeńskich, doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy, doradztwo w zakresie norm bezpieczeństwa
w pracy, doradztwo w zakresie patentów, doradztwo w zakresie relacji osobistych, doradztwo w zakresie sporów sądowych, doradztwo w zakresie zabezpieczenia przed promieniowaniem, doradztwo w zakresie zarządzania prawami
autorskimi, doradztwo związane z astrologią, doradztwo
związane z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z ochroną patentową, doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, doradztwo
związane z ochroną wzorów przemysłowych, doradztwo
prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe,
doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], gaszenie pożarów, konsultacje
w zakresie znaków zodiaku, kontrola bezpieczeństwa bagażu,
kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, licencjonowanie
oprogramowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitorowanie
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praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, ochrona osobista, opieka nad domem pod nieobecność
właścicieli, opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców,
opieka nad zwierzętami domowymi [pod nieobecność właściciela], organizowanie ceremonii religijnych, organizowanie
zgromadzeń religijnych, otwieranie zamków zabezpieczających, pisanie prywatnych listów, planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, pomoc przy zakładaniu kimono,
poszukiwania genealogiczne, poszukiwanie osób zaginionych, pomoc w lokalizowaniu zaginionych zwierząt domowych, poradnictwo duchowe, poradnictwo duszpasterskie,
porady prawne i zastępstwo procesowe, porady prawne
w zakresie franchisingu, pośrednictwo w procedurach prawnych, pośredniczenie w adopcji, potwierdzanie tożsamości,
profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu,
profesjonalne usługi doradcze związane z naruszeniem praw
autorskich, profesjonalne usługi doradcze dotyczące praw
autorskich, profesjonalne usługi doradcze związane z licencjonowaniem praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, prowadzenie listy prezentów ślubnych do wyboru przez osoby trzecie, programy
komputerowe (licencjonowanie -) [usługi prawne], przenoszenie tytułu własności, przepowiadanie przyszłości, przepowiednie astrologiczne, przygotowywanie przepisów, przygotowywanie raportów prawnych z zakresu praw człowieka,
przygotowywanie zindywidualizowanych pudełek z prezentami, przyznawanie licencji związanych z kopiowaniem programów telewizji kablowej, ratowanie ludzi, ratownictwo
górskie, ratownictwo z użyciem łodzi ratunkowych, rozstrzyganie spraw spornych, serwis randkowy za pośrednictwem
wideo, składanie wniosków o rejestrację wzorów, śledztwa
powypadkowe, służby bezpieczeństwa podczas imprez publicznych, sporządzanie ekspertyz prawnych, sporządzanie
protokołów sądowych, sprawdzanie standardów i praktyk
w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, sprawozdania z wypadków, stawianie tarota indywidualnym osobom, świadczenie usług modlitewnych, świadczenie usług
rekonesansu i nadzoru, świadczenie usług w zakresie sprawdzania przeszłości, świadczenie usług w zakresie badań
prawnych, świadczenie usług w zakresie osobistego wsparcia dla pacjentów chorujących na raka oraz dla ich rodzin,
świadczenie usług w zakresie osobistego wsparcia dla rodzin
pacjentów cierpiących na choroby zagrażające życiu, świadczenie usług wsparcia emocjonalnego rodzinom, świadczenie usług występowania w imieniu pacjentów szpitali i pacjentów znajdujących się w placówkach opieki długoterminowej,
tropienie kradzionych pojazdów, udostępnianie informacji
w zakresie horoskopów za pośrednictwem sieci komputerowych, udostępnianie informacji o modzie, udostępnianie informacji w dziedzinie własności intelektualnej, udostępnianie psów przewodników dla osób niewidomych, udzielanie
informacji dotyczących usług prawnych, udostępnianie informacji o religii, udzielanie informacji na temat agencji licencjonujących prawa autorskie, udzielanie informacji związanych z wynajmowaniem gaśnic, udzielanie informacji
na temat praw własności przemysłowej, udzielanie informacji na temat usług wypożyczania ubrań, udzielanie informacji
na temat usług osobistych ochroniarzy, udzielanie informacji
sądowych, udzielanie informacji w zakresie kwestii związanych z prawami człowieka, udzielanie informacji związanej
ze sprawami prawnymi, udzielanie informacji związanych
z usługami strażników, udzielanie informacji związanych
z wypożyczaniem alarmów przeciwpożarowych, udzielanie
licencji osobom trzecim na korzystanie z praw własności
przemysłowej i praw autorskich, udzielanie opinii prawnych
przez ekspertów, usługi adwokackie, usługi agencji detektywistycznych, usługi agencji licencjonujących prawa autor-
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skie, usługi agencyjne w zakresie przedstawiania osób, usługi
arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi astrologiczne i duchowe, usługi asystentów prawnych, usługi badań
prawnych i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej,
usługi badania bezpieczeństwa bagażu na lotniskach, usługi
badania wariografem, usługi badania zjawisk paranormalnych, usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób, usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych
i osób, usługi biegłych sądowych, usługi biura rzeczy znalezionych, usługi brafittingu (dobierania biustonoszy), usługi
dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej,
usługi doradcze w odniesieniu do bezpieczeństwa, usługi
doradcze w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, usługi
doradcze w zakresie prewencji kryminalnej, usługi doradcze
w zakresie nazw domen, usługi doradcze w zakresie prawa,
usługi doradcze w zakresie usług detektywistycznych, usługi
doradcze związane z rejestracją, usługi doradztwa w zakresie
własności intelektualnej dla uniwersytetów i instytucji badawczych, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla wynalazców, usługi doradztwa w zakresie własności
intelektualnej w dziedzinie patentów i zastosowań patentowych, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej
dla organizacji non-profit, usługi doradztwa związane z przygotowywaniem standardów, usługi dotrzymywania towarzystwa osobom starszym i niepełnosprawnym, usługi elektronicznego monitorowania w celach bezpieczeństwa,
usługi ewangelizacyjne, usługi genealogiczne, usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych, usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, usługi w zakresie wydawania licencji, usługi w zakresie lobbingu
politycznego, usługi w zakresie mediacji, usługi w zakresie
monitorowania alarmów, usługi w zakresie nawiązywania
znajomości, usługi w zakresie zapoznawania się za pośrednictwem komputera, usługi weryfikacji danych przed zatrudnieniem, usługi wykrywania oszustw w dziedzinie ubezpieczeń zdrowotnych, usługi wypożyczania odzieży, usługi
zabezpieczania budynków, usługi zindywidualizowanej stylizacji ubioru, usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], uwierzytelnianie danych dotyczących
tożsamości osoby [usługi potwierdzania tożsamości], uwierzytelnianie dokumentów prawnych, wsparcie wspomagane
komputerowo w zakresie sporów sądowych, wybór prezentów osobistych na rzecz osób trzecich, wydawanie licencji
na kopiowanie nadawanych programów telewizyjnych, wydawanie paszportów, wynajem barierek przeciwtłumowych,
wynajem kasków rowerowych, wynajem obuwia, wynajem
ołtarzy, wynajem smokingów, wynajem torebek, wynajem
urządzeń do nadzoru bezpieczeństw, wynajem nazw domen internetowych, wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych, wypożyczanie gaśnic, wypożyczanie odzieży, wypożyczanie sejfów, wypożyczanie strojów wieczorowych,
wypuszczanie gołębi na specjalne okazje, zarządzanie prawami autorskimi, agencje osób towarzyszących [społeczne],
agencje pośrednictwa w zawieraniu znajomości, agencje
wprowadzania do towarzystwa, analiza odcisków palców,
analizy kryminalistyczne nagrań wideo z monitoringu do celów zapobiegania oszustwom i kradzieżom, badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, badania w zakresie
własności intelektualnej, badanie stanu prawnego nieruchomości, biura matrymonialne, certyfikaty bezpieczeństwa
do przygotowywania kart identyfikacyjnych, dochodzenia
dotyczące znęcania się nad zwierzętami, dochodzenia kryminalne, dochodzenia prowadzone przez detektywów, doradztwo dotyczące kierunku duchowego rozwoju, doradztwo dotyczące licencjonowania patentów, doradztwo
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dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, wypożyczanie gaśnic, wypożyczanie odzieży, wypożyczanie sejfów,
wypożyczanie strojów wieczorowych, wypuszczanie gołębi
na specjalne okazje, zarządzanie prawami autorskimi, sprawy
sporne (usługi pomocy w -), udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi alternatywnego
rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi detektywistyczne, usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji
ubioru, usługi kremacyjne, usługi monitorowania prawnego,
usługi pogrzebowe, usługi prawne związane z negocjacją
kontraktów dla osób trzecich, usługi serwisów społecznościowych on-line, usługi stróży nocnych, usługi w zakresie
balsamowania, usługi w zakresie ochrony, usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych, usługi wróżenia
z kart, usługi wyprowadzania psów, ustalanie horoskopów,
wynajem urządzeń systemu bezpieczeństwa, wynajem zegarków, wypożyczanie baldachimów ślubnych, wypożyczanie
biżuterii, wypożyczanie eleganckiej odzieży, wypożyczanie kamizelek ratunkowych, wypożyczanie kasków ochronnych, wypożyczanie kostiumów, wypożyczanie masek ochronnych, wypożyczanie mundurów, wypożyczanie odzieży i sprzętu
ochronnego, wypożyczanie odzieży ochronnej, wypożyczanie sprzętu bezpieczeństwa, wypożyczanie urządzeń alarmowych, wypożyczanie ubrań, zakładanie blokad na koła,
zapewnianie wsparcia emocjonalnego dla pacjentów chorujących na raka i ich rodzin za pośrednictwem interaktywnych
forów on-line, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie
na rzecz osób trzecich [usługi prawne], zarządzanie prawami
własności przemysłowej i prawami autorskimi, zarządzanie
ryzykiem związanym ze zdrowiem i bezpieczeństwem, zindywidualizowane usługi doradztwa w zakresie mody, znakowanie dokumentów w celu ich zabezpieczenia, znakowanie
identyfikacyjne psów w celach bezpieczeństwa.
483665
(220) 2018 03 17
NATURAVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) O!BIO
(210)
(731)

(531) 03.07.10, 03.07.16, 03.07.24, 24.17.04, 27.05.01
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, żywność dietetyczna i napoje dietetyczne przystosowane do celów leczniczych, preparaty
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty witaminowe, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, preparaty medyczne do odchudzania, wody mineralne do celów leczniczych, napoje lecznicze, syropy do użytku
farmaceutycznego, wywary do użytku farmaceutycznego,
zioła lecznicze, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, oleje
lecznicze, tran, tłuszcze do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, chleb dla
diabetyków przystosowany do celów medycznych, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów
leczniczych, papierosy beztytoniowe do celów leczniczych,
guma do żucia do celów leczniczych, preparaty dietetyczne dla dzieci, napoje dla niemowląt, mleko w proszku dla
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niemowląt, mieszanki na bazie mąki i mleka dla niemowląt,
substancje dietetyczne dla niemowląt, 29 mięso, ryby, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
ser, tofu, wędliny, kiełbasy, flaki, galarety mięsne, pasty mięsne, pasztety, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, krokiety,
kiełbaski wegetariańskie, ryby, owoce morza i mięczaki, ryby
mrożone, żywność przygotowywana z ryb, ryby przetworzone, przetworzone owoce morza, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych),
warzywa w puszkach, fasolka konserwowa, oliwki konserwowane, groszek konserwowy, soja konserwowana spożywcza,
korniszony, grzyby konserwowane, sałatki warzywne, sałatki
owocowe, przeciery warzywne, przecier pomidorowy, przecier jabłkowy, pulpa owocowa, zupy, zupy jarzynowe, składniki do sporządzania zup, buliony, koncentraty rosołu, ajvar,
owoce kandyzowane, owoce lukrowane, owoce w puszkach, przekąski na bazie owoców, skórki owocowe, marmolada, galaretki jadalne, galaretki owocowe, białko do celów
kulinarnych, pektyna do celów spożywczych, olej z oliwek
jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, placki
ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chipsy sojowe, chrupki
ziemniaczane, chrupki owocowe, rodzynki, nasiona spożywcze, orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, migdały spreparowane, daktyle, mleko arachidowe, mleko migdałowe, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy,
cukier, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy (przyprawy), przyprawy, lód, czekolada, chałwa, napoje
na bazie czekolady, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje
na bazie kakao, napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie
kawy, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie herbaty,
preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa nienaturalna,
aromaty inne niż oleje esencyjne, preparaty aromatyczne
do żywności, esencje do gotowania, kasze spożywcze, kasza
manna, kuskus, preparaty zbożowe, płatki zbożowe, płatki
owsiane, płatki kukurydziane, kukurydza prażona, chipsy,
muesli, potrawy na bazie mąki, bułki, ciasta, ciasto w proszku,
ciasta mączne, herbatniki, makarony spożywcze, pizze, kluski,
placki, pierożki ravioli, paszteciki, potrawy na bazie ryżu, przekąski wykonane z mąki sojowej, sushi, kapary, sosy do sałatek,
sosy mięsne, keczup, sos sojowy, mąka sojowa, zagęszczacze
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, kit pszczeli, mleczko
pszczele, musy deserowe, desery mleczne, kleik spożywczy
na bazie mleka, galaretki owocowe, guma do żucia, desery
lodowe, lody spożywcze, pieprz ziołowy, 31 produkty rolne,
ogrodnicze i leśne, surowe i nie przetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, naturalne rośliny i kwiaty, sadzonki, słód, karmy i pasze dla zwierząt, owoce cytrusowe,
rośliny strączkowe świeże, soczewica świeża, oliwki świeże,
rabarbar, dynie, zioła ogrodowe świeże, jagody, grzyby, ziarna, zboże w ziarnach nieprzetworzone, orzechy, sezam, otręby zbożowe, ryż nieprzetworzony, ziarno do żywienia zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, ściółka dla zwierząt,
żwirek dla kota i dla małych zwierząt, żywe zwierzęta, drób
żywy, drób do hodowli, żywe ryby, owoce morza i mięczaki,
rośliny suszone do dekoracji, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe
i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, sorbety, bezalkoholowe napoje na bazie miodu,
napoje serwatkowe, soki warzywne, kwas chlebowy, pastylki
do napojów gazowanych, lemoniada, napoje izotoniczne,
35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie żywności, prezen-
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towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej w zakresie żywności, reklama i promocja sprzedaży
dla osób trzecich w zakresie żywności, usługi zaopatrzenia
osób trzecich w zakresie żywności, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
administrowanie programami lojalności konsumenta, badania opinii publicznej, badania rynkowe, dekoracja wystaw
sklepowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, telemarketing, marketing ukierunkowany, obróbka tekstów, tworzenie tekstów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama on-line, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych.
(210) 483774
(220) 2018 03 20
(731) ZOŃ MARZENA VIDE-OPTYK, Wrocław
(540) Vide-Optyk

(531) 27.05.05, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 artykuły optyczne, etui na okulary, soczewki
optyczne, okulary, okulary 3D, okulary inteligentne, okulary
ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, optyczne czytniki znaków, optyczne nośniki danych, pojemniczki
na szkła kontaktowe, pryzmaty optyczne, soczewki do okularów, szkła kontaktowe, lupy, binokle, łańcuszki do okularów,
lornetki, 10 lasery do celów medycznych, 44 usługi optyczne, diagnozowanie i badanie wzroku, komputerowe badanie
wzroku, usługi kosmetyki okulistycznej, chirurgia plastyczna.
483792
(220) 2018 03 20
PHARMOVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Płock
(540) GYMFOOD

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
suplementy diety w płynie, suplementy żywnościowe, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt,
herbaty lecznicze, ekstrakty ziołowe i roślinne do celów leczniczych, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze,
aminokwasy do celów medycznych/leczniczych, 35 usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, w systemie on-line artykułów związanych z żywnością, suplementami żywnościowymi oraz suplementami diety, sprzedaż suplementów diety
i preparatów dietetycznych, suplementów diety w płynie, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla niemowląt, herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślinnych
do celów leczniczych, witamin i preparatów witaminowych,
alg do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych, aminokwasów
do celów medycznych/leczniczych, promocja na rzecz osób
trzecich oraz usługi marketingowe w zakresie suplementów
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diety i preparatów dietetycznych, suplementów diety w płynie, suplementów żywnościowych, suplementów diety dla
ludzi, suplementów diety dla niemowląt, herbat leczniczych,
ekstraktów ziołowych i roślinnych, witamin i preparatów witaminowych, alg do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych,
aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, 40 przetwarzanie, obróbka i konserwowanie żywności, w tym owoców i warzyw, konserwowanie suplementów diety, konserwowanie herbat leczniczych z wykorzystaniem naturalnych
konserwantów pochodzących z owoców i warzyw.
483793
(220) 2018 03 20
PHARMOVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Płock
(540) PharmoVit
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
suplementy diety w płynie, suplementy żywnościowe, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt,
herbaty lecznicze, ekstrakty ziołowe i roślinne do celów leczniczych, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze,
aminokwasy do celów medycznych/leczniczych, 35 usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, w systemie on-line artykułów związanych z żywnością, suplementami żywnościowymi oraz suplementami diety, sprzedaż suplementów diety
i preparatów dietetycznych, suplementów diety w płynie, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla niemowląt, herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślinnych
do celów leczniczych, witamin i preparatów witaminowych,
alg do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych, aminokwasów
do celów medycznych/leczniczych, promocja na rzecz osób
trzecich oraz usługi marketingowe w zakresie suplementów
diety i preparatów dietetycznych, suplementów diety w płynie, suplementów żywnościowych, suplementów diety dla
ludzi, suplementów diety dla niemowląt, herbat leczniczych,
ekstraktów ziołowych i roślinnych, witamin i preparatów witaminowych, alg do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych,
aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, 40 przetwarzanie, obróbka i konserwowanie żywności, w tym owoców i warzyw, konserwowanie suplementów diety, konserwowanie herbat leczniczych z wykorzystaniem naturalnych
konserwantów pochodzących z owoców i warzyw.
(210) 483897
(220) 2018 03 22
(731) NORTH FOOD POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) north fish

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 ryby i owoce morza, przetwory i potrawy
na bazie ryb i owoców morza, mięso, drób, przetwory i potrawy na bazie mięsa i drobiu, warzywa i owoce, przetwory
i potrawy na bazie warzyw i owoców, jaja, wyroby mleczne, przetwory i potrawy na bazie jaj i wyrobów mlecznych, grzyby, zioła, przetwory i potrawy na bazie grzybów
i ziół, ziemniaki, przetwory i potrawy na bazie ziemniaków,
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30 przetwory i potrawy na bazie kasz, ryżu i produktów
zbożowych, przyprawy, sosy, kawa i napoje na bazie kawy,
herbata i napoje na bazie herbat, ciasta, ciastka, czekolada
i produkty na bazie czekolady, słodycze, 43 usługi w zakresie
prowadzenia barów, snack-barów, restauracji, moteli, stołówek, pensjonatów, hoteli, kawiarni, catering, przygotowanie
i dostawa dań na zamówienia.
483936
(220) 2018 03 22
TAN-VIET INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA,
Łęgowo
(540) MICHEL MORAN MAPA SMAKÓW

(210)
(731)

(531) 26.02.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy
miso, zupy w proszku, 30 przyprawy spożywcze, mieszanki przypraw, przyprawowe uszlachetniacze smaku do potraw, przyprawy w płynie, sosy, sosy dodatki smakowe, sosy
do makaronów, sosy do ryżu, ryż i potrawy na bazie ryżu,
makaron i potrawy na bazie makaronu, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu
artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przypraw w płynie,
sosów, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów
spożywczych, zup błyskawicznych, przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów, usługi
organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie
tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup
błyskawicznych, przyprawowych uszlachetniaczy smaku
do potraw, przypraw w płynie, sosów, 38 usługi w zakresie
rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych
za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi rozpowszechniania i transmitowania programów telewizyjnych, usługi udostępniania programów
telewizyjnych oraz audycji radiowych drogą cyfrową, agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa
telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna,
usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych
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baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych,
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 41 usługi
edukacyjno-rozrywkowe, dostarczanie usług rozrywkowych
i usług edukacyjnych za pośrednictwem telewizji, radia, publikacji książkowych i Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, programy telewizyjne, filmy, widowiska telewizyjne, reportaże, teleturnieje
i konkursy telewizyjne, audycje radiowe, internetowe audycje audio-wizualne z udziałem widzów, usługi organizowana
widowisk telewizyjnych, filmów i programów telewizyjnych,
teleturniejów i konkursów telewizyjnych, reportaży, audycji
radiowych, interaktywnych audycji za pośrednictwem sieci
Internet, usługi wydawnicze, usługi publikowania książek
i periodyków, usługi publikowania elektronicznego on-line
książek i periodyków, pisanie i publikowanie tekstów (innych
niż teksty reklamowe), komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, produkcja widowisk telewizyjnych, produkcja filmów, produkcja reportaży, produkcja teleturniejów
i konkursów telewizyjnych, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja utworów muzycznych, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie,
usługi studia filmowego, usługi studia nagrań, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, sprawdziany edukacyjne, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, udostępnianie plików
z utworami audiowizualnymi ze strony internetowej przez
sieć Internet, wypożyczanie książek i periodyków, fotoreportaże, organizowanie imprez plenerowych, tłumaczenia, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród za zasługi i osiągnięcia kulinarne, usługi dotyczące organizowania
szkoleń, doradztwo zawodowe, organizowanie i obsługa
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów.
484017
(220) 2018 03 26
ŚWIDNICKA FABRYKA URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH ŚFUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica
(540) ŚFUP

(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, zbiorniki metalowe,
metalowe przewody do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, urzadzenia wykonywane dla potrzeb ochrony środowiska (stalowe kominy przemysłowe), 7 maszyny
do przemysłu cukrowniczego, mieszalniki, wymienniki ciepła
[części maszyn], zbiorniki wyrównawcze [części maszyn],
przenośniki, wirówki, maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia przemysłu papierniczego,
maszyny i urządzenia przemysłu wydobywczego, urządzenia wykonywane dla potrzeb energetyki (ramy pod agregaty proądotwórcze, obudowy do generatorów prądu, które
pracują w elektrowniach wiatrowych, wymienniki płaszczowo-rurowe wykonane ze stali węglowych kotłowych, niskostopowych i austenitycznych), urządzenia wykonywane dla
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potrzeb ochrony środowiska (wirówki filtracyjnepionowe
trójkolumnowe stosowane do odwadniania gipsu w instalacjach odsiarczania spalin oraz w oczyszczalniach ścieków),
11 urządzenia do ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
chłodzenia, suszenia, wentylacji, wymienniki ciepła, inne niż
części maszyn, aparatura do wentylacji i klimatyzacji, ruszty, urządzenia wykonywane dla potrzeb ochrony środowiska (ruszty zasilające i ruszty schodkowe do spalarni śmieci,
suszarko-granuralki dla oczyszczalni ścieków, urządzenia
do zgazowywania i spalania biomasy), 37 zabezpieczanie
przed korozją, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn,
40 wiercenie jako obróbka materiałów, usługi w zakresie
spawania, usługi obróbki skrawaniem, frezowanie, toczenie,
piaskowanie, 42 projektowanie techniczne, usługi konstruktorskie i projektowe, usługi opracowania projektów technicznych, inżynieria techniczna, usługi badawczo-rozwojowe,
badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, usługi wykonywania prac badawczo-rozwojowych
na rzecz osób trzecich, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie urządzeń i systemów przemysłowych.
(210) 484084
(220) 2018 03 26
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) LONG4LASHES ZALOTKA W PŁYNIE
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, kosmetyki do demakijażu, kosmetyki do rzęs
i brwi, kosmetyki do pielęgnacji włosów, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni,
sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, serum przyspieszające
wzrost rzęs i brwi, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, lecznicze tusze, odżywki,
preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci, lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze preparaty na porost
rzęs i brwi.
484187
(220) 2018 03 28
WIELKOPOLSKA GRUPA APTEKARSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) HIPER PHARM
(210)
(731)

(540) autobaza

(531) 27.05.01, 29.01.12, 15.07.01
(510), (511) 35 udzielanie informacji handlowych, udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, gromadzenie i systematyzowanie informacji
w komputerowych bazach danych, gromadzenie danych,
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, badania
rynku i badania marketingowe, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych
towarów, analiza danych biznesowych, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, 36 udzielanie informacji
związanych z wyceną samochodów używanych, wycena
używanych samochodów, udzielanie informacji, konsultacji
i porad w dziedzinie wyceny finansowej, 42 usługi w zakresie
technologii informacyjnych, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo, konsultacje
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi
w dziedzinie programowania komputerów, doradztwo w zakresie programowania komputerów, sporządzanie raportów dotyczących programowania komputerowego, usługi
programowania komputerów w celu analizowania i raportowania handlowego, usługi programowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa danych elektronicznych,
usługi doradcze i informacyjne dotyczące programowania
komputerów, usługi w zakresie projektowania i programowania komputerów, usługi programowania komputerowego do magazynowania danych, udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania,
usługi programowania w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych,
projektowanie systemów informatycznych, projektowanie
i opracowywanie systemów do przechowywania danych,
projektowanie i opracowywanie systemów do wyprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie systemów
przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie
systemów oprogramowania sprzętowego, projektowanie
i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, wypożyczanie oprogramowania użytkowego, wypożyczanie i konserwacja oprogramowania komputerowego.
484261
(220) 2018 03 30
TRASKO-INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów
(540) TRASKO
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe dla budownictwa,
szkielety ramowe konstrukcji metalowych dla budownictwa,
materiały zbrojeniowe dla budownictwa metalowe, płyty
i słupy dla budownictwa metalowe, konstrukcje przenośne
metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, materiały
zbrojeniowe dla budownictwa metalowe, okna i drzwi metalowe, osprzęt do okien i drzwi metalowy, ościeżnice metalowe, okucia do budownictwa metalowe, 17 materiały do izolacji elektrycznych, cieplnych i akustycznych, 19 konstrukcje
budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, płyty budowlane niemetalowe, betonowe elementy
budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, drewno
budowlane, budynki niemetalowe przenośne, niemetalowe
konstrukcje przekryć dachowych, drzwi i okna niemetalowe,
ościeżnice drzwiowe niemetalowe, ramy okienne niemeta(210)
(731)

(531) 19.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, usługi
sprzedaży w aptekach i sklepach produktów dla zdrowia
i urody, usługi sklepów detalicznych sprzedających środki
farmaceutyczne, kosmetyki, żywność i napoje, witaminy
i produkty dla zdrowia, środki toaletowe i produkty do higieny osobistej, sprzedaż detaliczna i hurtowa środków
farmaceutycznych, kosmetyków, żywności i napojów,
witamin i produktów dla zdrowia, środków toaletowych
i produktów do higieny osobistej, sprzętu medycznego,
sprzętu do rehabilitacji.
(210)
(731)

484209
(220) 2018 05 07
VIN-INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
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lowe, podłogi niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe niemetalowe, 35 organizacja
i zarządzanie procesem budowlanym, prowadzenie hurtowni z materiałami dla budownictwa, 36 usługi agencji nieruchomości, usługi kupna i sprzedaży nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, wycena nieruchomości, administrowanie
i zarządzenie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach
majątku nieruchomego, wynajmowanie mieszkań pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, wynajmowanie mieszkań i pomieszczeń biurowych, zarządzanie inwestycjami w nieruchomościach, 37 usługi budowlane, usługi
budownictwa obiektów mieszkaniowych, handlowych, biurowych, użyteczności publicznej, przemysłowych, obiektów
sportowych, wykonywanie robót konstrukcyjnych, wykonywanie robót związanych fundamentowaniem, wznoszenie
konstrukcji stalowych, murowanie, tynkowanie, wykonywanie robót instalacyjnych, w tym instalacji elektrycznych budynków i budowli, instalacji centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, wodno - kanalizacyjnych, gazowych, izolowanie
budynków, usługi zabudowy wnętrz, usługi prowadzenia
robót wykończeniowych, usługi remontowe i modernizacji
budynków, wynajmowanie sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, rozbiórka i burzenie obiektów
budowlanych, nadzór budowlany, 42 usługi architektoniczne, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów
technicznych do projektów budowlanych, projektowanie
konstrukcji, usługi projektowania budynków, pomiary gruntu, usługi doradztwa budowlanego, usługi projektowania
architektonicznego, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, usługi projektowania dekoracji wnętrz.
484557
(220) 2018 05 17
FABER-WRÓBLEWSKA KATARZYNA MAŁGORZATA,
Żywiec
(540) ThetaMindSystem

(210)
(731)

sportowe, skarpetki sportowe, bluzy sportowe z kapturem,
28 sprzęt do treningów sportowych, gry sportowe, śmieszne
gadżety do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, torby
specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, 41 usługi sportowe, organizowanie zajęć sportowych i zawodów
sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, wynajem sprzętu sportowego,
udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów sportowych,
udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego,
dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych.
484594
(220) 2018 04 09
TRUFEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żernica
(540) RAPTOR GAMES
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, 25 odzież sportowa, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, koszulki z nadrukami, czapki i czapeczki sportowe, koszule sportowe, bluzy
sportowe, skarpetki sportowe, bluzy sportowe z kapturem,
28 sprzęt do treningów sportowych, gry sportowe, śmieszne
gadżety do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, torby
specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, 41 usługi sportowe, organizowanie zajęć sportowych i zawodów
sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, wynajem sprzętu sportowego,
udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów sportowych,
udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego,
dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych.
(210)
(731)

484630
(220) 2018 04 10
DREWNO-LUX BEATA NOWAKOWSKA, MARCIN
NOWAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) DREWNO-LUX
(510), (511) 19 boazeria, forniry, klepki podłogowe drewniane, drzwi niemetalowe, płyty niemetalowe budowlane, okna
niemetalowe, niemetalowe listwy przypodłogowe, 20 meble, półki drewniane jako meble, ramy drewniane, drewniane
listwy do ram obrazów i luster, stoły, stojaki drewniane jako
meble.
(210)
(731)

484687
(220) 2018 04 11
EGENDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Egendom
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami.

(210)
(731)

484688
(220) 2018 04 11
EGENDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) egendom
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.03.01, 02.03.16, 02.03.23
(510), (511) 44 wykonywanie terapii kwantowych polegających na wykorzystaniu naturalnych zasobów energetycznych w ciele człowieka, uzdrawianie alternatywne - inne niż
medycyna konwencjonalna, terapie i usługi psychologiczne,
usługi medycyny alternatywnej, usługi terapeutyczne, usługi
psychologów.
484586
(220) 2018 04 09
TRUFEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żernica
(540) RAPTORING
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, 25 odzież sportowa, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, koszulki z nadrukami, czapki i czapeczki sportowe, koszule sportowe, bluzy
(210)
(731)

25

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.03
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami.
(210)
(731)

484741
(220) 2018 04 12
MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
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(540) bonus 5-10-15
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, arkusze
informacyjne lub wyników, banery wystawowe wykonane
z kartonu lub papieru, bilety także wstępu, biuletyny także
drukowane, informacyjne, w dziedzinie gier, bloczki do zapisywania wyników, bony także towarowe, upominkowe,
wartościowe, broszury także dotyczące gier, drukowane,
z programem, czasopisma: branżowe, periodyki, z plakatami,
dekoracje z papieru, flagi, drukowane ankiety, drukowane arkusze informacyjne, drukowane bilety także na imprezy, drukowane emblematy, drukowane foldery informacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane rozkłady,
emblematy papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego,
przylepne z papieru, z papieru, z kartonu, formularze: czyste,
blankiety, druki, instrukcje do gier komputerowych, kalendarze: drukowane, kieszonkowe, na biurko, spotkań, ścienne, agendy, karty, drukowane, informacyjne, rejestracyjne,
wyników, kołonotatniki, komunikaty prasowe, książeczki
kuponowe, książki: z dziedziny gier i grania, z regulaminami, z zasadami gier, kupony także drukowane, z zakładami,
kwestionariusze drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe także drukowane, naklejki, nalepki, notatniki, notesy,
ołówki, papier, periodyki jako czasopisma także drukowane,
pióra i długopisy, plakaty reklamowe, programy drukowane,
programy imprez, prospekty, publikacje drukowane, rysunki,
szyldy z papieru lub z kartonu także reklamowe, ulotki, zakładki do książek lub stron, 35 administrowanie programami
lojalności konsumenta, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, fakturowanie, gromadzenie danych, gromadzenie i systematyzacja informacji
wykorzystywanych w transmisjach elektronicznych, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa, organizowanie i prowadzenie aukcji także internetowych, organizowanie programów
lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub
reklamowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie
programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie,
prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów i towarów mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży także dla osób trzecich, prowadzenie
aukcji, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, publikacja reklam lub treści reklamowych, publikowanie druków
do celów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych także on-line, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych także w Internecie, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie reklam także dla
osób trzecich, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich
za pomocą sieci komunikacyjnej on-line w Internecie, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w sieci detalicznej i hurtowej stacjonarnej oraz on-line towarów jak: fisze, plakaty z papieru
lub kartonu, arkusze informacyjne oraz wyników, banery wystawowe wykonane z kartonu lub papieru, bilety także wstępu, biuletyny także drukowane, informacyjne, w dziedzinie
gier, bloczki do zapisywania wyników, bony także towarowe,
upominkowe, wartościowe, broszury także dotyczące gier,
drukowane, z programem, czasopisma: branżowe, periodyki, z plakatami, dekoracje z papieru, flagi, drukowane ankiety,
drukowane arkusze informacyjne, drukowane bilety także
na imprezy, drukowane emblematy, drukowane foldery informacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane rozkłady, emblematy papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, przylepne z papieru, z papieru, z kartonu,
formularze: czyste, blankiety, druki, instrukcje do gier kompu-
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terowych, kalendarze: drukowane, kieszonkowe, na biurko,
spotkań, ścienne, agendy, karty, drukowane, informacyjne,
rejestracyjne, wyników, kołonotatniki, komunikaty prasowe, książeczki kuponowe, książki: z dziedziny gier i grania,
z regulaminami, z zasadami gier, kupony także drukowane,
z zakładami, kwestionariusze drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe także drukowane, naklejki, nalepki,
notatniki, notesy, ołówki, papier, periodyki jako czasopisma
także drukowane, pióra i długopisy, plakaty reklamowe, programy drukowane, programy imprez, prospekty, publikacje
drukowane, rysunki, szyldy z papieru lub z kartonu także
reklamowe, ulotki, zakładki do książek lub stron, tworzenie
tekstów reklamowych, usługi aukcji i aukcji odwrotnych,
usługi aukcji on-line dla osób trzecich, usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem Internetu, usługi aukcyjne świadczone za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi
w zakresie programów lojalnościowych, usługi w zakresie zamówień on-line, usługi wynajmu automatów do sprzedaży,
zarządzanie programami lojalności klientów i programami
motywacyjnymi, zarządzanie programami lojalnościowymi,
motywacyjnymi lub promocyjnymi także wykorzystującymi
znaczki handlowe, zarządzanie programami motywacyjnymi
na rzecz sprzedaży i promocji, 41 administrowanie loteriami
na rzecz osób trzecich, wypożyczanie automatów do gry,
bukmacherstwo również przyjmowanie zakładów na wyścigi konne, centra rozrywki, chronometraż imprez sportowych, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, edukacja, rozrywka i sport, gry losowe, gry oferowane
on-line w sieci informatycznej również nie do pobrani, hazard, informacje on-line z dziedziny rozrywki z zakresu gier
komputerowych, organizacja gier, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja zawodów w grach
elektronicznych, organizowanie i prowadzenie gier i loterii,
organizowanie turniejów także rekreacyjnych i sportowych,
produkcja studiów filmowych, prowadzenie gier losowych
dla wielu graczy, prowadzenie loterii, prowadzenie loterii
na rzecz osób trzecich, publikacja broszur, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, rozrywka interaktywna on-line, salony gier automatycznych, udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych,
udostępnianie interaktywnych gier komputerowych on-line,
udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych, usługi gier,
usługi gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej, usługi hazardowe on-line,
usługi loterii, usługi organizowania zakładów, usługi rozrywkowe udostępniane dzięki strumieniom on-line, usługi salonów gier wirtualnej rzeczywistości, usługi salonów z grami
wideo, usługi świadczone przez kasyna, usługi w zakresie
gier do celów rozrywkowych, usługi w zakresie gier elektronicznych dostarczanych z komputerowych baz danych lub
za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem
Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem Internetu także w światowej sieci komunikacyjnej, usługi w zakresie gier świadczone za pomocą
środków łącznościowych przez terminale komputerowe lub
telefon komórkowy, usługi w zakresie gier w rzeczywistości
wirtualnej świadczone on-line z sieci komputerowej, usługi
w zakresie rozrywki w postaci gier wideo, usługi wynajmu
automatów do gier do salonów gier, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, wynajem
maszyn i urządzeń do gier, wynajem sprzętu do gier także
gier video, wynajem urządzeń do gier, wynajmowanie ma-
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szyn rozrywkowych, wypożyczanie automatów do gry, wypożyczanie gier wideo, wypożyczanie maszyn do gier wideo, wypożyczanie sprzętu do gier elektronicznych, zakłady,
zapewnianie dostępu do gier wideo on-line.
484743
(220) 2018 04 12
MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) tilt
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, arkusze
informacyjne lub wyników, banery wystawowe wykonane
z kartonu lub papieru, bilety także wstępu, biuletyny także
drukowane, informacyjne, w dziedzinie gier, bloczki do zapisywania wyników, bony także towarowe, upominkowe,
wartościowe, broszury także dotyczące gier, drukowane,
z programem, czasopisma: branżowe, periodyki, z plakatami,
dekoracje z papieru, flagi, drukowane ankiety, drukowane
arkusze informacyjne, drukowane bilety także na imprezy,
drukowane emblematy, drukowane foldery informacyjne,
drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane rozkłady, emblematy papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, przylepne z papieru, z papieru, z kartonu, formularze:
czyste, blankiety, druki, instrukcje do gier komputerowych,
kalendarze: drukowane, kieszonkowe, na biurko, spotkań,
ścienne, agendy, karty, drukowane, informacyjne, rejestracyjne, wyników, kołonotatniki, komunikaty prasowe, książeczki
kuponowe, książki: z dziedziny gier i grania, z regulaminami,
z zasadami gier, kupony także drukowane, z zakładami, kwestionariusze drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe także drukowane, naklejki, nalepki, notatniki, notesy,
ołówki, papier, periodyki jako czasopisma także drukowane,
pióra i długopisy, plakaty reklamowe, programy drukowane,
programy imprez, prospekty, publikacje drukowane, rysunki,
szyldy z papieru lub z kartonu także reklamowe, ulotki, zakładki do książek lub stron, 35 administrowanie programami
lojalności konsumenta, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, fakturowanie, gromadzenie danych, gromadzenie i systematyzacja informacji
wykorzystywanych w transmisjach elektronicznych, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa, organizowanie i prowadzenie aukcji także internetowych, organizowanie programów
lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub
reklamowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie
programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie,
prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów i towarów mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży także dla osób trzecich, prowadzenie
aukcji, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, publikacja reklam lub treści reklamowych, publikowanie druków
do celów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych także on-line, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych także w internecie, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie reklam także dla
osób trzecich, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich
za pomocą sieci komunikacyjnej on-line w internecie, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w sieci detalicznej i hurtowej
stacjonarnej oraz on-line towarów jak: fisze, plakaty z papieru lub kartonu, arkusze informacyjne oraz wyników, banery
wystawowe wykonane z kartonu lub papieru, bilety także
wstępu, biuletyny także drukowane, informacyjne, w dziedzinie gier, bloczki do zapisywania wyników, bony także
towarowe, upominkowe, wartościowe, broszury także doty(210)
(731)
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czące gier, drukowane, z programem, czasopisma: branżowe,
periodyki, z plakatami, dekoracje z papieru, flagi, drukowane
ankiety, drukowane arkusze informacyjne, drukowane bilety
także na imprezy, drukowane emblematy, drukowane foldery
informacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane rozkłady, emblematy papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, przylepne z papieru, z papieru, z kartonu,
formularze: czyste, blankiety, druki, instrukcje do gier komputerowych, kalendarze: drukowane, kieszonkowe, na biurko,
spotkań, ścienne, agendy, karty, drukowane, informacyjne,
rejestracyjne, wyników, kołonotatniki, komunikaty prasowe,
książeczki kuponowe, książki: z dziedziny gier i grania, z regulaminami, z zasadami gier, kupony także drukowane, z zakładami, kwestionariusze drukowane, materiały szkoleniowe
i instruktażowe także drukowane, naklejki, nalepki, notatniki,
notesy, ołówki, papier, periodyki jako czasopisma także drukowane, pióra i długopisy, plakaty reklamowe, programy drukowane, programy imprez, prospekty, publikacje drukowane,
rysunki, szyldy z papieru lub z kartonu także reklamowe, ulotki, zakładki do książek lub stron, tworzenie tekstów reklamowych, usługi aukcji i aukcji odwrotnych, usługi aukcji on-line
dla osób trzecich, usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem
Internetu, usługi aukcyjne świadczone za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z grami, usługi w zakresie programów lojalnościowych, usługi w zakresie zamówień on-line, usługi wynajmu
automatów do sprzedaży, zarządzanie programami lojalności
klientów i programami motywacyjnymi, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi także wykorzystującymi znaczki handlowe, zarządzanie
programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji,
41 administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, wypożyczanie automatów do gry, bukmacherstwo również
przyjmowanie zakładów na wyścigi konne, centra rozrywki,
chronometraż imprez sportowych, dostarczanie informacji
na temat aktywności sportowych, edukacja, rozrywka i sport,
gry losowe, gry oferowane on-line w sieci informatycznej
również nie do pobrani, hazard, informacje on-line z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, organizacja
gier, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja zawodów w grach elektronicznych, organizowanie
i prowadzenie gier i loterii, organizowanie turniejów także rekreacyjnych i sportowych, produkcja studiów filmowych, prowadzenie gier losowych dla wielu graczy, prowadzenie loterii,
prowadzenie loterii na rzecz osób trzecich, publikacja broszur,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
rozrywka interaktywna on-line, salony gier automatycznych,
udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych, udostępnianie interaktywnych gier komputerowych
on-line, udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych, usługi gier, usługi gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, usługi hazardowe
on-line, usługi loterii, usługi organizowania zakładów, usługi
rozrywkowe udostępniane dzięki strumieniom on-line, usługi salonów gier wirtualnej rzeczywistości, usługi salonów
z grami wideo, usługi świadczone przez kasyna, usługi w zakresie gier do celów rozrywkowych, usługi w zakresie gier
elektronicznych dostarczanych z komputerowych baz danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier
elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem
Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych świadczone
za pośrednictwem Internetu także w światowej sieci komunikacyjnej, usługi w zakresie gier świadczone za pomocą
środków łącznościowych przez terminale komputerowe lub
telefon komórkowy, usługi w zakresie gier w rzeczywistości
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wirtualnej świadczone on-line z sieci komputerowej, usługi
w zakresie rozrywki w postaci gier wideo, usługi wynajmu
automatów do gier do salonów gier, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, wynajem
maszyn i urządzeń do gier, wynajem sprzętu do gier także
gier video, wynajem urządzeń do gier, wynajmowanie maszyn rozrywkowych, wypożyczanie automatów do gry, wypożyczanie gier wideo, wypożyczanie maszyn do gier wideo,
wypożyczanie sprzętu do gier elektronicznych, zakłady, zapewnianie dostępu do gier wideo on-line.
(210) 484900
(220) 2016 05 31
(731) Trimb Healthcare AB, Sztokholm, SE
(540) LEGACTIV
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, balsamy, 5 produkty
medyczne do stosowania przy uczuciu ciężkich nóg, opuchliźnie nóg i żylakach, taśmy na żylaki, olejki lecznicze, kremy lecznicze, suplementy diety.
484953
(220) 2018 04 17
MORAPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nowy Sącz
(540) MORAPEL
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry
surowe, skóry bydlęce, walizy, torby podróżne, torby, portfele, 25 odzież, obuwie, okucia metalowe do obuwia, 35 usługi
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z obuwiem, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów, obróbka tekstyliów, skóry i futer, garbarstwo.
(210)
(731)

(210) 485241
(220) 2018 04 24
(731) JESSE LECH W. JESSE, Straszyn
(540) JESSE

(531) 26.01.22, 27.05.01
(510), (511) 37 budownictwo, 40 wynajem osuszaczy
powietrza.
(210) 485572
(220) 2018 04 30
(731) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce
(540) Drosed GRILL TEAM ZGRANA PACZKA 100%
DOBREGO HUMORU TROCHĘ WĘGLA DRZEWNEGO
SMACZNE PRODUKTY. DROSED!
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(531) 25.01.15, 08.05.10, 08.05.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa,
z ryb, z drobiu, z dziczyzny, ekstrakty mięsne, wyroby garmażeryjna na mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dania gotowe
z mięsa, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
pochodzenia rolno-spożywczego: mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, wyrobów garmażeryjnych na bazie mięsa, ryb, drobiu,
dziczyzny, dań gotowych z mięsa.
485706
(220) 2018 05 08
HOME INVEST INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) miloohome
(510), (511) 4 smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, paliwa i materiały oświetleniowe, mieszaniny pochłaniające kurz,
8 przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne
i sztućce, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki
materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, przybory
do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, 14 pudełka
na biżuterię i pudełka na zegarki, kamienie szlachetne, perły,
metale szlachetne i ich imitacje, biżuteria i wyroby jubilerskie,
artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, bibeloty z brązu, 16 dzieła sztuki oraz figurki z papieru
i kartonu, modele architektoniczne, jednorazowe produkty
papierowe, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku
domowego, materiały drukowane, materiały filtracyjne z papieru, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, papier
i karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia,
wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, imitacje skóry,
materiał skórzany, obrobione lub półobrobione skóry, paski
naramienne, 20 ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów
spożywczych, bambus, zasłony bambusowe, barki ruchome
jako meble, baryłki niemetalowe, beczki niemetalowe, meble
biurowe, biurka, bufety ruchome jako meble, bursztyn, korki
do butelek, drewniane opakowania do butelek, stojaki na butelki, corozo jako biały twardy materiał podobny do kości słoniowej, stojaki na czasopisma, stojaki do wystawiania gazet,
dekoracje przestawne, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu
lub tworzyw sztucznych, figurki, statuetki dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posążki i posągi z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, fotele, gabloty meblowe, ruchome wózki barowe do podawania herbaty, jaśki jako poduszki, kanapy, otomany, stojaki na kapelusze, kasety drewniane lub z tworzyw
sztucznych, komody, koral, korki, kosze niemetalowe, kosze
z pokrywką, wyroby koszykarskie, kość słoniowa, kredensy,
kredensy kuchenne, krzesła, podpory pod książki, postumenty pod doniczki na kwiaty, kwietniki jako meble, leżaki, ławy,
łóżka, konstrukcje drewniane łóżek, macica perłowa, stoliki
pod maszyny do pisania, materace, materace sprężynowe
do łóżek, meble, meble metalowe, półki meblowe, muszle,
rękojeści niemetalowe do noży, ramy do obrazów, skorupy
ostryg, stojaki na parasole, parawany jako meble, pianka morska, plecionki ze słomy za wyjątkiem mat, podnóżki, taborety,
poduszki, pościel oprócz bielizny pościelowej, pulpity, regały meblowe, rotang, róg, serwantki, skrzynie niemetalowe,
skrzynie z drewna lub tworzyw sztucznych, sofy, stoliki ruchome pod komputery, blaty stołów, stoły, szezlongi, toaletki meblowe, trzcina jako materiał do wyplatania, meble i akcesoria
meblowe wyposażenia domu, plansze, stoiska wystawowe
i oznakowanie, niemetalowe, pojemniki, i spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, 21 donice oraz doniczki na kwiaty,
butelki, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego,
(210)
(731)
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przybory gospodarstwa domowego, przybory kuchenne,
deski do krojenia i deski do prasowania, figurki porcelanowe,
dzbanki, filiżanki, kubki, talerze, szklanki, foremki do lodu i ciasteczek, garnki kuchenne i patelnie oraz pokrywki do nich,
młynki ręczne do kawy, miski, mydelniczki i dozowniki od mydła, naczynia do picia, otwieracze do butelek, pojemniki
do użytku w gospodarstwie domowym, porcelana, szklane
wyroby malowane, szklane naczynia, ściereczki do czyszczenia, kosze i kubły na śmieci, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, sprzęt i artykuły do sprzątania
i czyszczenia, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone,
będące półproduktem, zastawa stołowa, przybory kuchenne
i pojemniki, szczotki i artykuły szczotkarskie, konewki, kosze
na kwiaty, miski na kwiaty, podstawki pod doniczki na kwiaty
[spodki], wazony, spryskiwacze, rękawice ogrodnicze, 24 materiały tekstylne do filtrowania, wyroby tekstylne i substytuty
wyrobów tekstylnych, bielizna domowa, bielizna pościelowa, firanki, kapy na łóżka, pledy, koce, pokrowce i poszewki
na poduszki, przykrycia na łóżka, ręczniki tekstylne, ściereczki
kuchenne, tkaniny, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów,
wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki
i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, 27 materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, pokrycia ścian i sufitów, 30 lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, cukry, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich: artykułów do dekoracji wnętrz,
a w szczególności: ozdób z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, bambusa, zasłon bambusowych, barków
ruchomych jako mebli, baryłek niemetalowych, beczek niemetalowych, mebli biurowych, biurek, bufetów ruchomych
jako mebli, bursztynu, korków do butelek, drewnianych opakowań do butelek, stojaków na butelki, corozo jako białego
twardego materiału podobnego do kości słoniowej, stojaków
na czasopisma, stojaków do wystawiania gazet, dekoracji
przestawnych, dzieł sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, figurek i statuetek z drewna, wosku, gipsu
lub tworzyw sztucznych, posążków i posągów z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, foteli, gablot meblowych, ruchomych wózków barowych do podawania herbaty,
jaśków jako poduszek, kanap, otoman, stojaków na kapelusze,
kaset drewnianych lub z tworzyw sztucznych, komód, koralu,
korków, koszy niemetalowych, koszy z pokrywką, wyrobów
koszykarskie, kości słoniowej, kredensów, kredensów kuchennych, krzeseł, podpór pod książki, postumentów pod doniczki na kwiaty, kwietników jako mebli, leżaków, ław, łóżek,
konstrukcji drewnianych łóżek, macic perłowych, stolików
pod maszyny do pisania, materacy, materacy sprężynowych
do łóżek, mebli, mebli metalowych, półek meblowych, muszli, rękojeści niemetalowych do noży, ram do obrazów, skorup
ostryg, stojaków na parasole, parawanów jako mebli, pianki
morskiej, plecionek ze słomy za wyjątkiem mat, podnóżków,
taboretów, poduszek, pościeli oprócz bielizny pościelowej,
pulpitów, regałów meblowych, rotangu, rogu, serwantek,
skrzyń niemetalowych, skrzyń z drewna lub tworzyw sztucznych, sof, stolików ruchomych pod komputery, blatów stołów, stołów, szezlongów, toaletek meblowych, trzciny jako
materiału do wyplatania, donic oraz doniczek na kwiaty, butelek, wyrobów ceramicznych dla gospodarstwa domowego,
przyborów gospodarstwa domowego, przyborów kuchennych, desek do krojenia i desek do prasowania, figurek porcelanowych, dzbanków, filiżanek, kubków, talerzy, szklanek,
foremek do lodu i ciasteczek, garnków kuchennych i patelni
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oraz pokrywek do nich, młynków ręcznych do kawy, misek,
mydelniczek i dozowników od mydła, naczyń do picia, otwieraczy do butelek, pojemników do użytku w gospodarstwie
domowym, porcelany, szczotek, szklanych wyrobów malowanych, szklanych naczyń, ściereczek do czyszczenia, koszy
i kubłów na śmieci, bielizny domowej, bielizny pościelowej,
firanek, kap na łóżka, pledów, koców, pokrowców i poszewek
na poduszki, przykryć na łóżka, ręczników tekstylnych, ściereczek kuchennych, tkanin, zasłon prysznicowych z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych oraz ofert sprzedaży powyższych artykułów pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać lub zapoznać się z opisem oraz kupować te towary
w szczególności: w sklepie, z katalogu różnych artykułów,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie on-line,
na stronie internetowej, usługi pośrednictwa w powyższym
zakresie, usługi pośrednictwa i doradztwo w powyższym
zakresie.
485724
(220) 2018 05 08
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) evita
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 3 płatki kosmetyczne, 5 podpaski higieniczne,
wkładki higieniczne.
485865
(220) 2018 05 11
KELMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Tomaszów Mazowiecki
(540) Ojcowizna . smak tradycji

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 07.01.09, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18,
26.01.19
(510), (511) 29 bekon, drób nieżywy, dziczyzna, nieżywa, flaki,
galarety mięsne, kaszanka, kiełbasy, kiełbasy w cieście, mięso,
mięso solone, smalec, szynka, pasztet z wątróbki, wędliny.
(210) 485870
(220) 2018 05 11
(731) SYLWIA ZATORSKA-MARĆ, Sochaczew
(540) VEGE PRAWDZIWE
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, lody, wyroby
piekarnicze, wafle, gofry, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów,
kawiarni, lodziarni, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.
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(210) 485873
(220) 2018 05 11
(731) SYLWIA ZATORSKA-MARĆ, Sochaczew
(540) VEGE PRAWDZIWE
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cena działalności handlowej, 39 dystrybucja mięsa i wędlin
oraz przetworów mięsnych, 40 usługi w zakresie przetwórstwa mięsnego, ubój zwierząt, wędzenie żywności, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, snack-bary, stołówki, przygotowywanie dań-żywność i napoje, na zamówienie oraz
ich dostawa, restauracje, posiłki w restauracjach, restauracje
samoobsługowe.
486014
(220) 2018 05 16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS
BETONOWYCH BOSTA-BETON SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Bosta-Beton

(210)
(731)
(531) 01.15.11, 26.04.04, 26.03.01, 26.03.05, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, lody, wyroby
piekarnicze, wafle, gofry, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów,
kawiarni, lodziarni, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.
(210) 485874
(220) 2018 05 11
(731) SYLWIA ZATORSKA-MARĆ, Sochaczew
(540) VEGE PRAWDZIWE

(531) 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 beton, 37 pompowanie betonu, 39 transport
betonu.
486027
(220) 2018 05 16
PREMIUM COOPERATION GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) prospectus
(210)
(731)

(531)

01.15.11, 08.01.18, 26.04.06, 26.03.01, 26.03.05, 26.13.25,
27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, lody, wyroby
piekarnicze, wafle, gofry, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów,
kawiarni, lodziarni, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.
(210) 485947
(220) 2018 05 15
(731) ANIOŁ MAREK FIRMA HANDLOWA DUBIMEX, Płock
(540) MICHAŁOWE SMAKI PIECZEŃ PYSZNA
(510), (511) 29 wyroby wędliniarskie, mięso i przetwory
mięsne ze zwierząt rzeźnych, drobiu i dziczyzny, podroby]
i wyroby podrobowe, wyroby garmażeryjne z mięsa i podrobów, konserwy mięsne, pasztety mięsne, zupy, flaki, podroby, tłuszcze spożywcze, tłuszcze jadalne, smalec, żelatyna
spożywcza, dania gotowe z mięsa i półprodukty mięsne,
mięso, w tym: wołowe, wieprzowe, cielęce, baranie, [jagnięce, końskie, królicze, dziczyzna, drób, ryby, przetwory z tych
produktów, kiełbasy, szynki, polędwice, bekon, ekstrakty
mięsne, pieczeń wołowa, pieczeń wieprzowa, konserwy rybne, konserwy mięsne, konserwy mięsno-warzywne, wyroby
garmażeryjne na bazie mięsa, jaja, mleko, produkty mleczne,
wędliny, nieżywy drób, kiełbasa krwista, kiełbasy, krwawa
kiszka, pasty do kanapek zawierające tłuszcz, wieprzowina,
zwierzyna i dziczyzna nieżywa, 35 usługi prowadzenia hurtowni i sklepów w zakresie sprzedaży wędlin, drobiu i mięsa
oraz przetworów mięsnych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama, dystrybucja materiałów reklamowych:
próbek, druków, prospektów, broszur, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, badania, poszukiwania w działalności gospodarczej, doradztwo w działalności
gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, wy-

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe, usługi szkolenia personelu, organizowanie kursów szkoleniowych, doradztwo
w zakresie szkoleń, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem,
organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia],
usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, usługi organizowania i prowadzenia warsztatów
szkoleniowych.
(210)
(310)
(731)
(540)

486041
(220) 2018 05 17
87906140
(320) 2018 05 03
(330) US
Campbell Hausfeld, LLC, Harrison, US
CH

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 7 pneumatycznie narzędzia elektryczne, mianowicie tarcze tnące, piły, szlifierki oscylacyjne i inflatory,
sprężarki powietrza, wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, spawarki łukowe, szlifierki, klucze udarowe, wielofunkcyjne myjki wysokociśnieniowe, elektryczne klucze
zapadkowe.
(210)
(731)

486071
(220) 2018 05 18
PAWEŁCZYK ILONA, HOFFMANN-BURDZIŃSKA
KINGA PO PROSTU SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
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(540) Model IN-OUT
(510), (511) 41 kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, nauczanie i szkolenia, szkolenia ruchowe dla
dzieci, publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia,
nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie, publikowanie arkuszy informacyjnych, publikowanie
czasopism, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie
dokumentów, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie druków, również w formie elektronicznej, innych niż
do celów reklamowych, publikowanie druków w formie
elektronicznej w Internecie, publikowanie druków w formie
elektronicznej, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie elektroniczne, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie gazety dla klientów w Internecie, publikowanie książek, czasopism.
486106
(220) 2018 05 19
PRINTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Marki
(540) printext
(510), (511) 2 tonery i tusze drukarskie, 35 sprzedaż materiałów biurowych i drukarskich, tuszy i tonerów zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak tonery, tusze
drukarskie, bębny, drukarki, drukarki 3D, urządzenia do kopiowania, maszyny zszywające, niszczarki, papier do drukarek, przenośne drukarki etykiet, pozwalające potencjalnemu
odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz kupować
te towary w sklepie, z katalogu różnych artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, skup tonerów, 37 regeneracja i napełnianie tuszów,
konserwacja i naprawa drukarek, urządzeń do kopiowania,
urządzeń biurowych.
(210)
(731)

486107
(220) 2018 05 19
PROCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Osielsko
(540) HOTZ koncentrat dobrego smaku
(210)
(731)

(531) 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 warzywa przetworzone, owoce przetworzone, cebula konserwowana, przetworzone cebule, przetworzone buraki, czosnek [konserwowany], konserwowane
papryczki chilli, 30 przyprawy, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, ketchup, pesto [sos], mieszanki przypraw, dodatki smakowe do mięsa, sos żurawinowy [przyprawa], chrzan [sos przyprawowy], przygotowany chrzan
[przyprawa], musztarda, przyprawa curry, pasty spożywcze
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z curry, czosnek przetworzony do stosowania jako przyprawa, kawa, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, wyroby cukiernicze, słodycze,
32 napoje owocowe, soki owocowe.
486114
(220) 2018 05 21
SZUBRYT ZBIGNIEW ZAKŁADY MIĘSNE SZUBRYT,
Chełmiec
(540) Spiżarnia Szubryt

(210)
(731)

(531)

26.02.07, 26.02.18, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.13, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 29 warzywa marynowane, warzywa grillowane.
warzywa suszone, owoce przetworzone, mleczne produkty za wyjątkiem napoi: sery, masło, oleje spożywcze, oliwa
z oliwek, owoce konserwowane, owoce w puszkach, pasty
warzywne, przecier pomidorowy, sałatki warzywne, tłuszcze jadalne, jaja kurze, gotowe dania składające się głównie
z mięsa, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa,
gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], gotowe
posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], gulasze, pasty
spożywcze wytworzone z mięsa, potrawy mięsne gotowane, 30 pieczywo, wyroby cukiernicze, makarony, miód,
ketchupy, musztardy, sosy do mięs i wędlin,herbaty, syropy
smakowe, kasze spożywcze, bułka tarta, dania gotowe zawierające makaron, gotowe potrawy na bazie ryżu, dziczyzna w cieście, kanapki, lasagne, mięso w cieście, paszteciki,
sajgonki, mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, potrawy gotowe na bazie makaronu, potrawy gotowe zawierające
makaron, potrawy na bazie mąki, sosy do kurczaka, 35 sprzedaż detaliczna wyrobów spożywczych.
(210) 486119
(220) 2018 05 21
(731) LUDWIKOWSKI KRZYSZTOF ALMAR, Buk
(540) CONSTEGLA
(510), (511) 6 artykuły dekoracyjne i ozdobne z metalu, poręcze i kraty kute, przybory kominkowe kute, okucia drzwiowe i okienne, kołatki kute, popielnice, biżuteria i galanteria
metalowa artystyczna, 20 meble i ich części, meble stylowe,
nietypowe meble w kompletach lub jako pojedyncze sztuki, meble artystyczne, wyroby z drewna, lustra, ramy i ramki
do obrazów, drobne toczone wyroby z drewna ozdobione
rzeźbą, snycerstwem, intarsją, inkrustracją, kasety drewniane, pudełka drewniane do przechowywania przedmiotów,
drobna galanteria artystyczna z wikliny, rogu i łyka, rzeźby,
wyroby z bursztynu zawarte w tej klasie, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu towarów z branży elektronicznej, elektrycznej
oraz ogólnobudowlanej: materiały budowlane metalowe,
materiały budowlane niemetalowe, drewno budowlane,
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, rury
gięte niemetalowe do przewodów i kabli, materiały izolacyjne, materiały wypełniające, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, pomiarowe, sygnalizacyjne,
nadawcze, kontrolno - sterujące, materiały na przewody
instalacji elektrycznych, telegraficznych, złącza instalacyjne,
przekaźniki, styczniki, przedłużacze, rozgałęźniki przewody i kable elektryczne, telefoniczne, artykuły dekoracyjne

32

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

i ozdobne z metalu, poręcze i kraty kute, przybory kominkowe kute, okucia drzwiowe i okienne, kołatki kute, popielnice, biżuteria i galanteria metalowa artystyczna, emblematy
z metalu, lampy, świeczniki, żyrandole, kandelabry, ample,
latarnie, abażury artystyczne, wyroby galanteryjne kamienne artystyczne, meble i ich części, meble stylowe, meble
ogrodowe, nietypowe meble w kompletach lub jako pojedyncze sztuki, meble artystyczne, wyroby z drewna, lustra,
ramy i ramki do obrazów, drobne toczone wyroby z drewna
ozdobione rzeźbą, snycerstwem, intarsją, inkrustracją, kasety
drewniane, pudełka drewniane do przechowywania przedmiotów, drobna galanteria artystyczna z wikliny, rogu i łyka,
rzeźby, wyroby z bursztynu, ozdobne wyroby ze słomy, rafii
i rogożyny, wyroby artystyczne z porcelany, ceramiki, gliny,
terakoty i szkła, wyroby artystyczne wykonane z kamienia,
betonu lub marmuru, sprzedaż i pośrednictwo handlowe
w obrocie meblami, wyrobami z drewna i wyrobami wyposażenia wnętrz, artykułów użytku domowego, artykułów
dekoracyjnych, obrazami, zegarami, sprzedaż w ramach prowadzonego salonu, sklepu i/lub hurtowni mebli i ich części,
mebli stylowych, wyrobów z drewna, obrazów, ram, ramek
obrazowych, zegarów, wyposażenia wnętrz, artykułów
użytku domowego, artykułów dekoracyjnych, artykułów
dekoracyjnych i ozdobnych z metalu, poręczy i krat kutych,
przyborów kominkowych kutych, okuć drzwiowych i okiennych, kołatki kute, popielnice, biżuteria i galanteria metalowa
artystyczna, 37 usługi ogólnobudowlane, naprawy, usługi
instalacyjne, usługi remontowe, usługi w zakresie wykonywania robót budowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, wykonywania
robót wykończeniowych, wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii
elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych, usługi instalacyjne przy instalacjach sanitarnych,
grzewczych, gazowych, elektrycznych, klimatyzacyjnych
i innych specjalistycznych pracach przemysłowo - instalacyjnych, wykonanie, naprawy i remonty w zakresie ww. usług,
to jest w instalacjach sanitarnych, grzewczych, gazowych,
elektrycznych, klimatyzacyjnych, usługi związane z wykonywaniem budynków, dróg, mostów lub linii przesyłowych,
malowanie, instalatorstwo hydrauliczne, ogrzewcze, dekarstwo, naprawy, konserwacje i regeneracja urządzeń związanych z instalacjami elektrycznymi, telekomunikacyjnymi,
renowacja mebli, nadzór techniczny w zakresie budownictwa, 40 obróbka materiałowa drewna, skóry, metalu, srebra,
42 doradztwo techniczne, usługi projektowania, kosztorysowanie, analiza projektów technicznych, badania techniczne,
projektowanie wyposażenia wnętrz, projektowanie ogrodów, kontrola, badania i ekspertyzy w zakresie instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, elektrycznych, klimatyzacyjnych, telekomunikacyjnych oraz innych specjalistycznych
pracach przemysłowo - instalacyjnych.
(210) 486137
(220) 2018 05 21
(731) BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) BIOMAXIMA

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 podchloryn sodowy, podchloryn sodu, alkaliczne, alkaliczne płyny trawiące, biochemiczne substancje
[inne niż do celów medycznych], bufory płynne, preparaty
biochemiczne do celów naukowych, prekursory bioche-
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miczne do celów naukowych, enzymy do użytku jako katalizatory biochemiczne, katalizatory do procesów chemicznych
i biochemicznych, katalizatory biochemiczne, katalizatory
do użytku w procesach biochemicznych, preparaty biochemiczne inne niż do użytku medycznego, substancje chemiczne do użytku w przemyśle biochemicznym, polimery
do użytku w analizie substancji biochemicznych, środki biochemiczne, mianowicie prekursory dla inżynierii genetycznej in vitro, środki zagęszczające będące produktami biochemicznymi do użytku w przemyśle, środki biochemiczne
do użytku naukowego in vitro i in vivo, środki biochemiczne,
mianowicie polipeptydy do użytku w badaniach in vitro,
środki biochemiczne do użytku jako wskaźniki [inne niż
do celów medycznych], substancje biochemiczne, mianowicie przeciwciała monoklonalne do użytku naukowego lub
badawczego in vitro, odczynniki diagnostyczne do użytku
in vitro w dziedzinie biochemii, chemii klinicznej i mikrobiologii, preparaty diagnostyczne do celów naukowych, odczynniki diagnostyczne do celów naukowych, preparaty
diagnostyczne stosowane w pracach naukowych, preparaty
diagnostyczne do użytku naukowego lub badawczego, odczynniki diagnostyczne do użytku naukowego lub badawczego, odczynniki diagnostyczne in vivo do użytku naukowego, substancje diagnostyczne inne niż do celów
medycznych, odczynniki diagnostyczne inne niż do użytku
w laboratoriach medycznych, preparaty diagnostyczne inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, produkty
chemiczne do użytku w diagnostyce [do celów naukowych],
odczynniki diagnostyczne nie do użytku medycznego lub
weterynaryjnego, odczynniki i preparaty diagnostyczne,
z wyjątkiem tych do użytku medycznego i weterynaryjnego,
preparaty diagnostyczne do użytku naukowego lub badawczego inne niż do użytku medycznego, kliniczne środki diagnostyczne inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, chemikalia diagnostyczne [inne niż do użytku
medycznego lub celów weterynaryjnych], odczynniki
do użytku w diagnostyce in vitro [inne niż medyczne], materiały do testów diagnostycznych inne niż do użytku medycznego, odczynniki do diagnostycznej kontroli wyników zapłodnienia [do celów naukowych], odczynniki używane
do testów diagnostycznych [inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych], odczynniki chemiczne do użytku
w diagnozie inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, zestawy diagnostyczne złożone z receptorów próbek i odczynników do wykrywania obecności wybranych
bakterii, odczynniki chemiczne stosowane w testach diagnostycznych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, odczynniki do użytku laboratoryjnego in vitro [inne
niż do użytku medycznego lub celów weterynaryjnych], odczynniki chemiczne stosowane z analizatorami immunologicznymi inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, odczynniki w zestawach do przeprowadzania testów
immunoenzymosorbcyjnych (ELISA) [inne niż do celów medycznych ub weterynaryjnych], 5 preparaty biochemiczne
do użytku medycznego, preparaty biochemiczne do celów
weterynaryjnych, preparaty diagnostyczne, weterynaryjne
odczynniki diagnostyczne, medyczne odczynniki diagnostyczne, wskaźniki do diagnozy medycznej, preparaty
do diagnostyki medycznej, odczynniki do diagnostyki klinicznej, preparaty do diagnozowania owulacji, preparaty
do diagnozowania ciąży, preparaty i materiały diagnostyczne, medyczne diagnostyczne paski testowe, substraty reakcji
do diagnozy weterynaryjnej, substraty reakcji do diagnozy
medycznej, preparaty chemiczne do diagnozowania cukrzycy, preparaty chemiczne do diagnozowania ciąży, środki diagnostyczne do użytku farmaceutycznego, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, biomarkery diagnostyczne
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do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, substancje diagnostyczne do celów medycznych, preparaty do diagnostycznego użytku medycznego,
odczynniki stosowane w genetycznej diagnostyce weterynaryjnej, chemiczne odczynniki diagnostyczne do użytku
medycznego, materiały do testów diagnostycznych do użytku medycznego, odczynniki do użytku w ciążowych badaniach diagnostycznych, preparaty diagnostyczne in vitro
do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych lub weterynaryjnych, odczynniki i testy do diagnostyki medycznej do badania płynów ciała, odczynniki
i podłoża do diagnostycznych celów medycznych i weterynaryjnych, odczynniki do użytku w testach diagnostycznych
[do celów medycznych], odczynniki do użytku w testach
diagnostycznych [do celów weterynaryjnych], preparaty
in vitro do przewidywania owulacji, odczynniki do użytku
laboratoryjnego in vitro [do celów weterynaryjnych], odczynniki do użytku laboratoryjnego in vitro [do celów medycznych], paski testowe do pomiaru poziomu glukozy
we krwi, odczynniki do badań immunologicznych do użytku
medycznego, preparaty bakteryjne do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów medycznych, preparaty biologiczne do celów weterynaryjnych,
buliony dla kultur bakteriologicznych, podłoża dla kultur
bakteriologicznych, podłoża dla kultur bakteryjnych, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych,
preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne dla
testów ciążowych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, plazma, krew do celów medycznych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych,
preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych lub
weterynaryjnych, substancje odżywcze dla mikroorganizmów, chemiczne preparaty dla testów ciążowych, 9 urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia
testujące do celów diagnostycznych inne niż do celów medycznych, gazometry [urządzenia pomiarowe], oprogramowanie komputerowe związane z dziedziną medyczną, próbówki do przechowywania laboratoryjnego, probówki,
chromatografy do celów laboratoryjnych, inkubatory dla
kultur bakteryjnych, 10 aparatura do analizy do celów medycznych, analizatory hematologiczne, medyczne przyrządy
diagnostyczne, narzędzia do diagnostyki medycznej, narzędzia do diagnostyki weterynaryjnej, przyrządy diagnostyczne krążeniowo - oddechowe, analizatory automatyczne
do diagnostyki medycznej, przyrządy diagnostyczne
do użytku medycznego, aparatura diagnostyczna do celów
medycznych, urządzenia diagnostyczne do testów ciążowych, urządzenia do diagnozowania chorób zapalnych, czujniki do użytku medycznego w diagnostyce, urządzenia
do diagnozowania chorób mózgowo-naczyniowych, medyczne urządzenia diagnostyczne do celów medycznych,
urządzenia do diagnozowania chorób sercowo - naczyniowych, diagnostyczne urządzenia pomiarowe do użytku medycznego, urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli,
przyrządy do testów diagnostycznych do celów medycznych, urządzenia medyczne do diagnozowania potencjalnego zawału serca, analizatory gazów oddechowych do celów
diagnostycznych, przyrządy do badania moczu do zastosowań medyczno - diagnostycznych, urządzenia do przeprowadzania testów diagnostycznych do celów medycznych,
diagnostyczne zestawy testowe do wykrywania hemoglobiny w kale, przyrządy do badań diagnostycznych do użytku
w testach immunologicznych [medyczne], urządzenia
do badań diagnostycznych do użytku w testach immunologicznych [medyczne], urządzenia do pomiaru poziomu cu-
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kru we krwi (glukometry), urządzenia do badania poziomu
glukozy we krwi, urządzenia do monitorowania poziomu
glukozy we krwi, urządzenia medyczne do mierzenia poziomu glukozy we krwi, analizatory immunologiczne, probówki
na krew, probówki na krew do użytku medycznego, igły medyczne, 26 pudełka na igły, etui na igły, kasetki na igły,
29 preparaty do produkcji bulionów, alginiany do celów spożywczych, wyciągi z wodorostów do celów spożywczych,
35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 39 dostarczanie towarów - zaopatrzenie, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, 42 badania biologiczne,
badania chemiczne, badania bakteriologiczne, usługi biochemiczne, doradztwo w zakresie biochemii, badania biochemiczne, analiza biochemiczna, badania i rozwój biochemiczny, analiza i badania biochemiczne, usługi doradcze
w zakresie biochemii, usługi w zakresie inżynierii biochemicznej, usługi analizy biochemicznej przepływu powietrza,
usługi w zakresie badań biochemicznych, informacje związane z badaniami naukowymi z dziedziny biochemii i biotechnologii, projektowanie urządzeń diagnostycznych, opracowywanie urządzeń diagnostycznych, projektowanie
i opracowywanie aparatury diagnostycznej, projektowanie urządzeń i sprzętu diagnostycznego, projektowanie
i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, badania i rozwój w dziedzinie preparatów diagnostycznych,
badania i testy bakteriologiczne, 44 przeprowadzanie diagnozy chorób, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia,
usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi analiz
medycznych związane z diagnozowaniem raka, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, usługi badań medycznych związane
z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi w zakresie badania moczu, testy ciążowe.
(210) 486139
(220) 2018 05 21
(731) DZIĘGIELEWSKI MACIEJ, Warszawa
(540) Y

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, 28 karty do gry, 41 prezentowanie
pokazów magii.
486143
(220) 2018 05 21
BRUBECK GLOBAL TRADING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Na program zaprasza/zaprosił Brubeck, producent
bielizny termoaktywnej Comfort Wool
(510), (511) 25 odzież, odzież narciarska, odzież termoaktywna, odzież treningowa, odzież sportowa, nakrycia głowy,
sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], obuwie sportowe,
buty narciarskie, obuwie, bielizna, bielizna termoaktywna,
bluzy sportowe, koszulki bez rękawów, bluzy z kapturem,
czapki dziane, czapki narciarskie, czapki i czapeczki sporto(210)
(731)
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we, kominiarki, kurtki, kurtki snowboardowe, kurtki sportowe,
kurtki narciarskie, koszulki polo, bielizna wchłaniająca pot,
skarpety termoaktywne, spodnie kolarskie, koszulki kolarskie,
odzież dla rowerzystów, spodnie narciarskie, spodnie snowboardowe, spodnie sportowe, spodenki, skarpety sportowe,
bokserki, koszulki z krótkim lub z długim rękawem, rękawice
narciarskie, rękawice do snowboardu, rękawiczki zimowe, rękawiczki, rękawiczki dla rowerzystów, szaliki.
486146
(220) 2018 05 21
BRUBECK GLOBAL TRADING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Na program zaprasza/zaprosił Brubeck, producent
bielizny termoaktywnej Active Wool
(510), (511) 25 odzież, odzież narciarska, odzież termoaktywna, odzież treningowa, odzież sportowa, nakrycia
głowy, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], obuwie
sportowe, buty narciarskie, obuwie, bielizna, bielizna termoaktywna, bluzy sportowe, koszulki bez rękawów, bluzy
z kapturem, czapki dziane, czapki narciarskie, czapki i czapeczki sportowe, kominiarki, kurtki, kurtki snowboardowe,
kurtki sportowe, kurtki narciarskie, koszulki polo, bielizna
wchłaniająca pot, skarpety termoaktywne, spodnie kolarskie, koszulki kolarskie, odzież dla rowerzystów, spodnie
narciarskie, spodnie snowboardowe, spodnie sportowe,
spodenki, skarpety sportowe, bokserki, koszulki z krótkim lub z długim rękawem, rękawice narciarskie, rękawice
do snowboardu, rękawiczki zimowe, rękawiczki, rękawiczki
dla rowerzystów, szaliki.
(210)
(731)

486147
(220) 2018 05 21
BRUBECK GLOBAL TRADING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Na program zaprasza/zaprosił Brubeck, producent
bielizny termoaktywnej Extreme Wool
(510), (511) 25 odzież, odzież narciarska, odzież termoaktywna, odzież treningowa, odzież sportowa, nakrycia
głowy, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], obuwie
sportowe, buty narciarskie, obuwie, bielizna, bielizna termoaktywna, bluzy sportowe, koszulki bez rękawów, bluzy
z kapturem, czapki dziane, czapki narciarskie, czapki i czapeczki sportowe, kominiarki, kurtki, kurtki snowboardowe,
kurtki sportowe, kurtki narciarskie, koszulki polo, bielizna
wchłaniająca pot, skarpety termoaktywne, spodnie kolarskie, koszulki kolarskie, odzież dla rowerzystów, spodnie
narciarskie, spodnie snowboardowe, spodnie sportowe,
spodenki, skarpety sportowe, bokserki, koszulki z krótkim lub z długim rękawem, rękawice narciarskie, rękawice
do snowboardu, rękawiczki zimowe, rękawiczki, rękawiczki
dla rowerzystów, szaliki.
(210)
(731)

486148
(220) 2018 05 21
BRUBECK GLOBAL TRADING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Na program zaprasza/zaprosił Brubeck, Główny
Sponsor Festiwalu Górskiego w Lądku Zdrój
(510), (511) 25 odzież, odzież narciarska, odzież termoaktywna, odzież treningowa, odzież sportowa, nakrycia
głowy, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], obuwie
sportowe, buty narciarskie, obuwie, bielizna, bielizna termoaktywna, bluzy sportowe, koszulki bez rękawów, bluzy
z kapturem, czapki dziane, czapki narciarskie, czapki i czapeczki sportowe, kominiarki, kurtki, kurtki snowboardowe,
kurtki sportowe, kurtki narciarskie, koszulki polo, bielizna
wchłaniająca pot, skarpety termoaktywne, spodnie kolar-
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skie, koszulki kolarskie, odzież dla rowerzystów, spodnie
narciarskie, spodnie snowboardowe, spodnie sportowe,
spodenki, skarpety sportowe, bokserki, koszulki z krótkim lub z długim rękawem, rękawice narciarskie, rękawice
do snowboardu, rękawiczki zimowe, rękawiczki, rękawiczki
dla rowerzystów, szaliki.
486159
(220) 2018 05 22
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hit7
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie 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 automatach w sieci Internet, usługi w zakresie sportu i rekreacji, organizowanie zawodów
sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów
konnych, obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy
konnej, organizowanie imprez piknikowo - festynowych
(wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, jazda
konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń
do gier losowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 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, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, publikacja książek elektronicznych i czasopism on-line, usługi publikacji elektronicznej, publikacja
i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, rekreacji,
także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami
świadczonymi on-line.
(210)
(731)

(210) 486161
(220) 2018 05 22
(731) JAKUBIAK MAREK, Warszawa
(540) K15

(210)
(731)

(531) 27.05.17, 27.05.21, 27.07.01, 27.07.21, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 45 usługi w zakresie lobbingu
politycznego.
(210)
(731)

486162
(220) 2018 05 22
PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
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(540) SIMPLE WINE

35

obcych, organizowanie wystaw związanych z kulturą i edukacją, nauczanie korespondencyjne, działalność edytorska,
publikacje multimedialne, internetowe, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, tłumaczenia, usługi wydawnicze, audiowizualne - produkcja filmów, nagrywanie
filmów na taśmach video, montaż programów radiowych
i telewizyjnych, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, rezerwacja miejsc na widowiska, sale
koncertowe, wynajmowanie sal do gry w kręgle, wynajmowanie sal do gry w bilard, wynajmowanie kortów tenisowych, planowanie rozrywki.
486176
(220) 2018 05 22
ALEKSANDROWICZ I PARTNERZY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sopot
(540) VIRTUS R. ALEKSANDROWICZ & D. MAKOWSKI
(210)
(731)

(531) 11.03.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 wina.
486164
(220) 2018 05 22
TOTALBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) b
(210)
(731)

(531) 26.03.05, 27.05.21, 29.01.03, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do gier komputerowych i telewizyjnych, mechanizmy i automaty wrzutowe, części i oprzyrządowanie do wyżej wymienionych, urządzenia do prowadzenia loterii, videoloterii i zakładów wzajemnych programy
i oprogramowanie do gier, gry komputerowe i telewizyjne,
kasety video, kasety video z grami, kalkulatory, komputery,
ich części zamienne oraz urządzenia peryferyjne, programy
komputerowe, nośniki informacji, 28 gry elektroniczne inne
niż telewizyjne, gry automatyczne inne niż na żetony oraz
inne niż telewizyjne, gry towarzyskie, zabawki, urządzenia
do gier elektronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia
służące rozrywce nie zawarte w innych klasach, 41 usługi dotyczące hazardu, usługi w zakresie organizowania gier losowych, organizowanie totalizatorów, prowadzenie zakładów
pomiędzy zakładem a klientem zakładu (zakłady wzajemne), pośrednictwo w zawieraniu zakładów, bukmacherstwo,
usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów
gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych
i rozrywkowych nocnych klubów, lunaparków, organizowanie spektakli teatralno - widowiskowych, organizowanie
imprez i obozów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
organizowanie loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, produkcja widowisk plenerowych, nauczanie, w tym
organizowanie i prowadzenie kongresów, konferencji, szkoleń, sympozjów, seminariów i zjazdów, nauczanie języków

(531) 02.01.02, 02.01.22, 27.05.01
(510), (511) 35 biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne,
audyt działalności gospodarczej, doradztwo podatkowe
[rachunkowość], doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, 36 doradztwo w zakresie nieruchomości,
wynajem nieruchomości, powiernictwo, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, 45 badanie stanu prawnego nieruchomości, doradztwo prawne, doradztwo prawne
w dziedzinie opodatkowania, doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej, doradztwo w sporach sądowych, doradztwo w zakresie sporów sądowych,
mediacje.
(210) 486194
(220) 2018 05 22
(731) HŁASKO MACIEJ P.P.H. MATEUSZ, Józefów
(540) Minimuma
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(531) 03.09.15, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, opaski, kapelusze, czapki, bielizna, kurtki, spodnie, bluzy, podkoszulki,
t-shirty, koszule, garnitury, krawaty, muchy, płaszcze, swetry,
suknie, sukienki, garsonki, spódnice, rajstopy, pończochy,
podwiązki do pończoch, skarpety, kapcie, rękawiczki, szale, szaliki, czapki, chusty, szlafroki, bielizna osobista, piżamy,
koszule nocne, dresy, getry, leginsy, majtki, staniki, staniczki,
szelki, woalki, środki antypoślizgowe do butów, 26 pasmanteria, sznurowadła, koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, nici, guziki, kokardy, fiszbiny, taśmy ozdobne do odzieży, rzepy w postaci
taśm, błyskotki do ubrań, wstęgi do dekorowania, girlandy
sztuczne, ozdoby koronkowe, ozdoby do włosów, zatrzaski,
opaski na włosy, lamety (ozdoby odzieży), opaski na ręce,
emblematy ozdobne, pióra (dodatki do ubrań), hafty srebrne, zapięcia do szelek, wstążki do włosów, ozdoby do obuwia, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży, obuwia, nakryć głowy, pasmanterii, dodatków do odzieży, akcesoriów
obuwniczych, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy, pasmanterii,
dodatków do odzieży, akcesoriów obuwniczych, promocja
sprzedaży, informacja handlowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania rynku,
usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów
i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie
danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych
w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami.
486196
(220) 2018 05 22
HIRSZ AGNIESZKA PATRYCJA NOBLE COSMETIC,
Suchy Dwór
(540) NOBLE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 18 kosmetyczki bez wyposażenia, 21 kosmetyczki podróżne.

Nr ZT31/2018

materiałów reklamowych, promocyjnych, promocja sprzedaży nawozów, preparatów, środków chemicznych i agrochemicznych dla osób trzecich, organizacja wystaw, targów
w celach handlowych lub reklamowych, komunikacja marketingowa z wykorzystaniem mediów społecznościowych.
486225
(220) 2018 05 23
ENDEMOL SHINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Mali Szefowie
(510), (511) 16 książki, czasopisma, materiały drukowane,
38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej,
zbieranie i rozpowszechnianie informacji, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów, teleturniejów, widowisk rozrywkowych i sportowych, programów
informacyjnych, programów z interaktywnym udziałem widzów, emisja telewizyjna, obsługa przekazu obrazu i dźwięku, obsługa przekazu cyfrowego, rozpowszechnianie obrazu
i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, audycje telewizyjne, audycje
radiowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego, 41 publikowanie książek, czasopism, publikacje multimedialne, wydawanie książek i czasopism w postaci elektronicznej, wydawanie audiobooków, udostępnianie książek
on-line, produkcja i montaż filmów, reportaży, programów
telewizyjnych, realizacja spektakli, organizacja i prowadzenie
teleturniejów i konkursów, imprez artystycznych, estradowych, sportowych, organizacja i prowadzenie szkoleń, konkursów i teleturniejów z interaktywnym udziałem widzów
i słuchaczy, usługi wynajmu nagrań, wynajmowanie studia
nagraniowego i filmowego, organizacja i produkcja nagrań
filmowych i dźwiękowych, obsługa techniczna i menadżerska produkcji telewizyjnej i filmowej, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, 42 prowadzenie portali internetowych i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym oraz w systemie telewizji interaktywnej, programowanie komputerowe, utrzymanie oraz
udostępnianie oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie ochrony antywirusowej, projektowanie systemów
komputerowych, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci
Internet - kawiarenka internetowa, dostępu do krajowych
i międzynarodowych serwerów i portali internetowych.
(210)
(731)

486224
(220) 2018 05 23
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) ONeCO2

(210) 486238
(220) 2018 05 23
(731) MIKOŁAJEK NATALIA POZYTYWNY START, Gdańsk
(540) MOMENTOWNIK
(510), (511) 16 pamiętnik, dziennik, kalendarz, notes, personalny notatnik, rysunkowy dziennik, zeszyt.

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, w szczególności dwutlenek węgla,
35 publikowanie tekstów reklamowych, sponsorowanych,
promocyjnych, handlowych, przygotowywanie reklam
w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszechnianie

(210) 486253
(220) 2018 05 23
(731) TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Poland Daily
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem Internetu, organizowanie wystaw, wynajmowanie przestrzeni reklamowej i nośników reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, produkcja filmów reklamowych, tworzenie
i publikowanie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
reklama telewizyjna, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
sondaże, agencja public relations, 38 agencja informacyjna,

(210)
(731)
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wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci, wynajem czasu i miejsca reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, organizowanie i obsługa tele- i wideokonferencji,
bezprzewodowa i kablowa transmisja programów telewizyjnych i informacyjnych, udostępnianie internetowych forów/
paneli dyskusyjnych, przekazywanie fonii i/lub wizji poprzez
sieci: telewizyjną, satelitarną i Internet, rozpowszechnianie
programów, reportaży i konkursów telewizyjnych lub radiowych, teleturniejów, zbieranie i przekazywanie wiadomości
poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną i Internet, usługi w zakresie organizowania systemów
transmisyjnych, 41 studia filmowe, produkcja filmów innych
niż reklamowe, w tym na taśmach wideo, produkcja i dystrybucja programów telewizyjnych, w tym rozrywkowych,
utrwalanie obrazu i dźwięku na dostępnych w stanie techniki nośnikach, w tym nagrań wideo i ich dystrybucja, usługi
filmowania, organizowanie i prowadzenie koncertów, rozrywka, usługi reporterskie.
(210) 486254
(220) 2018 05 23
(731) TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Republika World
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem Internetu, organizowanie wystaw, wynajmowanie przestrzeni reklamowej i nośników reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, produkcja filmów reklamowych, tworzenie
i publikowanie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
reklama telewizyjna, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
sondaże, agencja public relations, 38 agencja informacyjna,
wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci, wynajem czasu i miejsca reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, organizowanie i obsługa tele- i wideokonferencji,
bezprzewodowa i kablowa transmisja programów telewizyjnych i informacyjnych, udostępnianie internetowych forów/
paneli dyskusyjnych, przekazywanie fonii i/lub wizji poprzez
sieci: telewizyjną, satelitarną i Internet, rozpowszechnianie
programów, reportaży i konkursów telewizyjnych lub radiowych, teleturniejów, zbieranie i przekazywanie wiadomości
poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną i Internet, usługi w zakresie organizowania systemów
transmisyjnych, 41 studia filmowe, produkcja filmów innych
niż reklamowe, w tym na taśmach wideo, produkcja i dystrybucja programów telewizyjnych, w tym rozrywkowych,
utrwalanie obrazu i dźwięku na dostępnych w stanie techniki nośnikach, w tym nagrań wideo i ich dystrybucja, usługi
filmowania, organizowanie i prowadzenie koncertów, rozrywka, usługi reporterskie.
(210) 486258
(220) 2018 05 23
(731) TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Republika International
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem Internetu, organizowanie wystaw, wynajmowanie przestrzeni reklamowej i nośników reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, produkcja filmów reklamowych, tworzenie
i publikowanie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
reklama telewizyjna, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
sondaże, agencja public relations, 38 agencja informacyjna,
wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci, wyna-
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jem czasu i miejsca reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, organizowanie i obsługa tele- i wideokonferencji,
bezprzewodowa i kablowa transmisja programów telewizyjnych i informacyjnych, udostępnianie internetowych forów/
paneli dyskusyjnych, przekazywanie fonii i/lub wizji poprzez
sieci: telewizyjną, satelitarną i Internet, rozpowszechnianie
programów, reportaży i konkursów telewizyjnych lub radiowych, teleturniejów, zbieranie i przekazywanie wiadomości
poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną i Internet, usługi w zakresie organizowania systemów
transmisyjnych, 41 studia filmowe, produkcja filmów innych
niż reklamowe, w tym na taśmach wideo, produkcja i dystrybucja programów telewizyjnych, w tym rozrywkowych,
utrwalanie obrazu i dźwięku na dostępnych w stanie techniki nośnikach, w tym nagrań wideo i ich dystrybucja, usługi
filmowania, organizowanie i prowadzenie koncertów, rozrywka, usługi reporterskie.
(210) 486259
(220) 2018 05 23
(731) TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Poland Daily

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem Internetu, organizowanie wystaw, wynajmowanie przestrzeni reklamowej i nośników reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, produkcja filmów reklamowych, tworzenie
i publikowanie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
reklama telewizyjna, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
sondaże, agencja public relations, 38 agencja informacyjna,
wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci, wynajem
czasu i miejsca reklamowego we wszystkich środkach przekazu, organizowanie i obsługa tele- i wideokonferencji, bezprzewodowa i kablowa transmisja programów telewizyjnych
i informacyjnych, udostępnianie internetowych forów/paneli
dyskusyjnych, przekazywanie fonii i/lub wizji poprzez sieci:
telewizyjną, satelitarną i internet, rozpowszechnianie programów, reportaży i konkursów telewizyjnych lub radiowych,
teleturniejów, zbieranie i przekazywanie wiadomości poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną
Internet, usługi w zakresie organizowania systemów transmisyjnych, 41 studia filmowe, produkcja filmów innych niż reklamowe, w tym na taśmach wideo, produkcja i dystrybucja
programów telewizyjnych, w tym rozrywkowych, utrwalanie
obrazu i dźwięku na dostępnych w stanie techniki nośnikach,
w tym nagrań wideo i ich dystrybucja, usługi filmowania,
organizowanie i prowadzenie koncertów, rozrywka, usługi
reporterskie.

38

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

486260
(220) 2018 05 23
STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) herbs OF LIFE

(210)
(731)

(531) 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, aerozole chłodzące
do celów medycznych, uzupełniające dodatki do żywności
do celów medycznych, czopki, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych,
spraye antybakteryjne, lecznicze pastylki do ssania, spraye
do jamy ustnej do użytku medycznego, maści o właściwościach leczniczych, toniki [lecznicze], toniki do skóry [lecznicze], preparaty ziołowe do celów medycznych, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], krople do uszu, spraye lecznicze
do gardła, roztwory do płukania soczewek kontaktowych,
guma do żucia do celów medycznych, krople do oczu, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety i preparaty dietetyczne, pastylki na kaszel,
pastylki do ssania na gardło, maści lecznicze do stosowania
na skórę, żele nawilżające do użytku osobistego, roztwory
nawilżające do soczewek kontaktowych, pastylki na kaszel
do użytku medycznego, maść do oczu do użytku medycznego, spraye ziołowe do celów medycznych, żele do ciała
do użytku farmaceutycznego, spraye antyalergiczne, spraye
do nosa do użytku leczniczego, pastylki do ssania do celów
farmaceutycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
maści przeciwzapalne, mineralne suplementy diety, żele
przeciwzapalne, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego
i terapeutycznego, maści do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne oraz dietetyczne środki spożywcze
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne preparaty medyczne, mieszanki ziołowe
do celów leczniczych.
486262
(220) 2018 05 23
STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) SlimStrong
(210)
(731)

(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, aerozole chłodzące
do celów medycznych, uzupełniające dodatki do żywności
do celów medycznych, czopki, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych,
spraye antybakteryjne, lecznicze pastylki do ssania, spraye
do jamy ustnej do użytku medycznego, maści o właściwościach leczniczych, toniki [lecznicze], toniki do skóry [lecznicze], preparaty ziołowe do celów medycznych, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], krople do uszu, spraye lecznicze
do gardła, roztwory do płukania soczewek kontaktowych,
guma do żucia do celów medycznych, krople do oczu, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety i preparaty dietetyczne, pastylki na kaszel,
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pastylki do ssania na gardło, maści lecznicze do stosowania
na skórę, żele nawilżające do użytku osobistego, roztwory
nawilżające do soczewek kontaktowych, pastylki na kaszel
do użytku medycznego, maść do oczu do użytku medycznego, spraye ziołowe do celów medycznych, żele do ciała
do użytku farmaceutycznego, spraye antyalergiczne, spraye
do nosa do użytku leczniczego, pastylki do ssania do celów
farmaceutycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
maści przeciwzapalne, mineralne suplementy diety, żele
przeciwzapalne, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego
i terapeutycznego, maści do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne oraz dietetyczne środki spożywcze
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne preparaty medyczne, mieszanki ziołowe
do celów leczniczych.
486264
(220) 2018 05 23
STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) Zdrowe Karmelki MNIAM - MNIAM NA GARDŁO

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne
i ziołowe do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów
medycznych, uzupełniające dodatki do żywności do celów
medycznych, czopki, środki zmniejszające apetyt do celów
medycznych, słodycze do celów leczniczych, spraye antybakteryjne, lecznicze pastylki do ssania, spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, maści o właściwościach leczniczych, toniki [lecznicze], toniki do skóry [lecznicze], preparaty
ziołowe do celów medycznych, płyny dezynfekujące [inne
niż mydło], krople do uszu, spraye lecznicze do gardła, roztwory do płukania soczewek kontaktowych, guma do żucia
do celów medycznych, krople do oczu, dietetyczne napoje
przystosowane do celów medycznych, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, pastylki na kaszel, pastylki do ssania
na gardło, maści lecznicze do stosowania na skórę, żele nawilżające do użytku osobistego, roztwory nawilżające do soczewek kontaktowych, pastylki na kaszel do użytku medycznego, maść do oczu do użytku medycznego, spraye ziołowe
do celów medycznych, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, spraye antyalergiczne, spraye do nosa do użytku
leczniczego, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, maści przeciwzapalne, mineralne suplementy diety, żele przeciwzapalne, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żele do stosowania
miejscowego do użytku medycznego i terapeutycznego,
maści do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne oraz dietetyczne środki spożywcze wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne
preparaty medyczne, mieszanki ziołowe do celów leczniczych, 30 produkty zbożowe w postaci batonów, preparaty
ziołowe do sporządzania napojów, wyroby cukiernicze, słodycze nielecznicze, produkty zbożowe w postaci batonów.
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486265
(220) 2018 05 23
STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) Vena3Strong
(210)
(731)

(531) 26.01.16, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, aerozole chłodzące
do celów medycznych, uzupełniające dodatki do żywności
do celów medycznych, czopki, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych,
spraye antybakteryjne, lecznicze pastylki do ssania, spraye
do jamy ustnej do użytku medycznego, maści o właściwościach leczniczych, toniki [lecznicze], toniki do skóry [lecznicze], preparaty ziołowe do celów medycznych, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], krople do uszu, spraye lecznicze
do gardła, roztwory do płukania soczewek kontaktowych,
guma do żucia do celów medycznych, krople do oczu, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety i preparaty dietetyczne, pastylki na kaszel,
pastylki do ssania na gardło, maści lecznicze do stosowania
na skórę, żele nawilżające do użytku osobistego, roztwory
nawilżające do soczewek kontaktowych, pastylki na kaszel
do użytku medycznego, maść do oczu do użytku medycznego, spraye ziołowe do celów medycznych, żele do ciała
do użytku farmaceutycznego, spraye antyalergiczne, spraye
do nosa do użytku leczniczego, pastylki do ssania do celów
farmaceutycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
maści przeciwzapalne, mineralne suplementy diety, żele
przeciwzapalne, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego
i terapeutycznego, maści do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne oraz dietetyczne środki spożywcze
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne preparaty medyczne, mieszanki ziołowe
do celów leczniczych.
486267
(220) 2018 05 23
STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) β-KarotenSunforte
(210)
(731)

(531) 28.07.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, aerozole chłodzące
do celów medycznych, uzupełniające dodatki do żywności
do celów medycznych, czopki, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych,
spraye antybakteryjne, lecznicze pastylki do ssania, spraye
do jamy ustnej do użytku medycznego, maści o właściwościach leczniczych, toniki [lecznicze], toniki do skóry [lecznicze], preparaty ziołowe do celów medycznych, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], krople do uszu, spraye lecznicze
do gardła, roztwory do płukania soczewek kontaktowych,
guma do żucia do celów medycznych, krople do oczu, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety i preparaty dietetyczne, pastylki na kaszel,
pastylki do ssania na gardło, maści lecznicze do stosowania
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na skórę, żele nawilżające do użytku osobistego, roztwory
nawilżające do soczewek kontaktowych, pastylki na kaszel
do użytku medycznego, maść do oczu do użytku medycznego, spraye ziołowe do celów medycznych, żele do ciała
do użytku farmaceutycznego, spraye antyalergiczne, spraye
do nosa do użytku leczniczego, pastylki do ssania do celów
farmaceutycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
maści przeciwzapalne, mineralne suplementy diety, żele
przeciwzapalne, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego
i terapeutycznego, maści do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne oraz dietetyczne środki spożywcze
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne preparaty medyczne, mieszanki ziołowe
do celów leczniczych.
(210) 486287
(220) 2018 05 24
(731) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SOBIC HEALTH CARE

(531) 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 wodorowęglan do celów chemicznych, produkty chemiczne stosowane w przemyśle, rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, 35 zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, promocja sprzedaży towarów,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak: wodorowęglan do celów chemicznych, produkty chemiczne
stosowane w przemyśle, rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, w sklepie, za pośrednictwem usługi
elektronicznej, w systemie on-line, bezpośrednio poza siecią sklepową, na stronie internetowej, usługi pośrednictwa
w powyższym zakresie.
486290
(220) 2018 05 24
ORGANICBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) KOOPERATYWNI
(510), (511) 38 zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali w Internecie, świadczenie usług on-line
w zakresie tablic ogłoszeń i pokojów rozmów [chatroomj,
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej,
usługi przesyłania danych, 42 hosting portali internetowych,
programowanie oprogramowania do portali internetowych,
chatroomów, linii chatów i forów internetowych, opracowywanie oprogramowania komputerowego w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych,
usługi w zakresie hostingu stron internetowych, hosting blo(210)
(731)
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gów, hosting podkastów, hosting serwerów, hosting stron
internetowych, hosting aplikacji mobilnych, hosting treści
cyfrowych, hosting komputerowych baz danych.
486294
(220) 2018 05 24
ORGANICBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) ORGANICBE
(510), (511) 29 mięso i wędliny, ryby, owoce morza, skorupiaki i mięczaki, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, zupy
i wywary, mrożone owoce, owoce konserwowane, owoce
suszone, owoce gotowane, warzywa mrożone, warzywa
konserwowane, warzywa suszone, warzywa gotowane,
koncentraty warzywne (puree), przeciery owocowe, przetworzone grzyby, tofu, fermentowane tofu, tempeh, przetworzone nasiona roślin strączkowych, soczewica suszona,
przetwory z soi, galaretki, dżemy, kompoty, mleko, mleczne produkty, oleje spożywcze, tłuszcze jadalne, przekąski
ziemniaczane, rodzynki, orzechy suszone, orzechy prażone, orzechy solone, orzechy z przyprawami, jogurt, nabiał
i substytuty nabiału, produkty serowarskie, jaja ptasie i produkty z jaj, przekąski na bazie mięsa, ryb, owoców morza,
skorupiaków, mięczaków, drobiu, dziczyzny, soi, warzyw,
owoców i/lub orzechów, gotowe dania na bazie mięsa, ryb,
owoców morza, skorupiaków, mięczaków, drobiu, dziczyzny, soi, warzyw, owoców i/lub orzechów, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna,
mąka, preparaty zbożowe, chleb, ciasto na wypieki, wyroby
cukiernicze, miód, syropy i melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy i dodatki smakowe, musztarda, ocet,
sosy (przyprawy), przyprawy korzenne, ciastka zbożowe,
herbatniki, wafle, czekolada, produkty na bazie czekolady,
batony czekoladowe, pralinki, wyroby cukiernicze, marcepan, wyciskane produkty spożywcze z pszenicy, produkty
spożywcze z preparowanego ryżu, produkty spożywcze
z preparowanej kukurydzy, produkty spożywcze z preparowanej pszenicy, chrupki kukurydziane, gofry, batony zbożowe i energetyczne, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik,
ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki
do jego przygotowywania, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety,
przekąski na bazie makaronów, zbóż i/lub ryżu, produkty
mrożone na bazie makaronów, zbóż i/lub ryżu, gotowe dania na bazie makaronów, zbóż i/lub ryżu, 31 płody rolne
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona zbóż, owoce świeże, orzechy
świeże, warzywa świeże i zioła ogrodowe świeże, grzyby,
algi do celów spożywczych, świeże rośliny strączkowe,
naturalne rośliny i kwiaty, słód, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz w sklepie internetowym towarów takich, jak,
mięso i wędliny, ryby, owoce morza, skorupiaki i mięczaki,
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, zupy i wywary, mrożone
owoce, owoce konserwowane, owoce suszone, owoce gotowane, warzywa mrożone, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa gotowane, koncentraty warzywne (puree), przeciery owocowe, przetworzone grzyby, tofu,
fermentowane tofu, tempeh, przetworzone nasiona roślin
strączkowych, soczewica suszona, przetwory z soi, galaretki, dżemy, kompoty, mleko, mleczne produkty, oleje spożywcze, tłuszcze jadalne, przekąski ziemniaczane, rodzynki,
orzechy suszone, orzechy prażone, orzechy solone, orzechy
z przyprawami, jogurt, nabiał i substytuty nabiału, produkty serowarskie, jaja ptasie i produkty z jaj, przekąski na bazie
mięsa, ryb, owoców morza, skorupiaków, mięczaków, drobiu, dziczyzny, soi, warzyw, owoców i/lub orzechów, goto(210)
(731)
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we dania na bazie mięsa, ryb, owoców morza, skorupiaków,
mięczaków, drobiu, dziczyzny, soi, warzyw, owoców i/lub
orzechów, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago,
kawa nienaturalna, mąka, preparaty zbożowe, chleb, ciasto na wypieki, wyroby cukiernicze, miód, syropy i melasa,
drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy i dodatki
smakowe, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy
korzenne, ciastka zbożowe, herbatniki, wafle, czekolada,
produkty na bazie czekolady, batony czekoladowe, pralinki,
wyroby cukiernicze, marcepan, wyciskane produkty spożywcze z pszenicy, produkty spożywcze z preparowanego
ryżu, produkty spożywcze z preparowanej kukurydzy, produkty spożywcze z preparowanej pszenicy, chrupki kukurydziane, gofry, batony zbożowe i energetyczne, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, ciasto do pieczenia, gotowania
i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, suche
i świeże makarony, kluski i pierogi, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, przekąski na bazie makaronów, zbóż
i/Iub ryżu, produkty mrożone na bazie makaronów, zbóż
i/lub ryżu, gotowe dania na bazie makaronów, zbóż i/lub
ryżu, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona zbóż, owoce
świeże, orzechy świeże, warzywa świeże i zioła ogrodowe
świeże, grzyby, algi do celów spożywczych, świeże rośliny
strączkowe, naturalne rośliny i kwiaty, słód, piwo i produkty piwowarskie, wody mineralne i gazowane oraz napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i koncentraty do produkcji napojów, usługi importowo-eksportowe, dystrybucja produktów do celów reklamowych,
gromadzenie danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie bazami danych,
wprowadzanie i przetwarzanie danych, tworzenie komputerowych baz danych, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, udostępnianie informacji
handlowych, dostarczanie informacji handlowych, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi informacji handlowej w zakresie artykułów spożywczych, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą lub
zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego
lub handlowego, pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, usługi doradcze w zakresie zarządzania
handlowego, pośrednictwo w działalności handlowej dla
osób trzecich, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, w tym
poprzez sklepy internetowe, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
38 zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali w Internecie, świadczenie usług on-line w zakresie
tablic ogłoszeń i pokojów rozmów [chatroom], udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, usługi
przesyłania danych, 42 hosting portali internetowych, programowanie oprogramowania do portali internetowych,
chatroomów, linii chatów i forów internetowych, opracowywanie oprogramowania komputerowego w zakresie
logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, usługi w zakresie hostingu stron internetowych,
hosting blogów, hosting podkastów, hosting serwerów,
hosting stron internetowych, hosting aplikacji mobilnych,
hosting treści cyfrowych, hosting komputerowych baz
danych.
(210)
(731)

486300
(220) 2018 05 24
TOTALBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

Nr ZT31/2018
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(540) TOTALbet STAWIAMY NA SPORT

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do gier komputerowych i telewizyjnych, mechanizmy i automaty wrzutowe, części i oprzyrządowanie do wyżej wymienionych, urządzenia do prowadzenia loterii, videoloterii i zakładów wzajemnych programy
i oprogramowanie do gier, gry komputerowe i telewizyjne,
kasety video, kasety video z grami, kalkulatory, komputery,
ich części zamienne oraz urządzenia peryferyjne, programy
komputerowe, nośniki informacji, 28 gry elektroniczne inne
niż telewizyjne, gry automatyczne inne niż na żetony oraz
inne niż telewizyjne, gry towarzyskie, zabawki, urządzenia
do gier elektronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia
służące rozrywce nie zawarte w innych klasach, 41 usługi dotyczące hazardu, usługi w zakresie organizowania gier losowych, organizowanie totalizatorów, prowadzenie zakładów
pomiędzy zakładem a klientem zakładu (zakłady wzajemne), pośrednictwo w zawieraniu zakładów, bukmacherstwo,
usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów
gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych
i rozrywkowych nocnych klubów, lunaparków, organizowanie spektakli teatralno - widowiskowych, organizowanie
imprez i obozów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
organizowanie loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, produkcja widowisk plenerowych, nauczanie, w tym
organizowanie i prowadzenie kongresów, konferencji, szkoleń, sympozjów, seminariów i zjazdów, nauczanie języków
obcych, organizowanie wystaw związanych z kulturą i edukacją, nauczanie korespondencyjne, działalność edytorska,
publikacje multimedialne, internetowe, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, tłumaczenia, usługi wydawnicze, audiowizualne - produkcja filmów, nagrywanie
filmów na taśmach video, montaż programów radiowych
i telewizyjnych, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, rezerwacja miejsc na widowiska, sale
koncertowe, wynajmowanie sal do gry w kręgle, wynajmowanie sal do gry w bilard, wynajmowanie kortów tenisowych, planowanie rozrywki.
486309
(220) 2018 05 24
CPU SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CPU SERVICE Spółka z o. o.

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 komputery, mikrokomputery, komputerowe
stacje robocze, serwery i macierze, biblioteki taśmowe, systemy dyskowe, komputerowe zastawy układów mikropro-
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cesorowych, sprzęt tworzący sieć komputerową, systemy
informatyczne służące do przechowywania, zarządzania
i ochrony danych zgromadzonych w systemach informatycznych, systemy informatyczne do sterowania procesami
przemysłowymi i wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem, adaptery do sieci komputerowych, urządzenia
trasujące i gniazda do sieci komputerowych, komputerowe
urządzenia peryferyjne i urządzenia elektroniczne stosowane z komputerami, drukarki, systemy drukujące, monitory,
części, podzespoły, osprzęt i akcesoria komputerowe, komputerowe nośniki informacji, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe stałe, programy komputerowe
do zarządzania siecią komputerową, komputerowe programy użytkowe, oprogramowanie komputerowych systemów
operacyjnych, programy komputerowe do zapisywania,
przetwarzania, odbioru, reprodukcji, transmisji, modyfikacji,
upakowania, rozpakowania, przesyłania, łączenia i/lub ulepszania dźwięku, wideo, obrazów, grafiki i danych, programy
komputerowe do projektowania stron internetowych, programy komputerowe umożliwiające dostęp i korzystanie
z Internetu, 35 usługi importowo eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych,
usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach
oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich
jak: komputery, serwery, urządzenia komputerowe, peryferyjne urządzenia komputerowe, komputerowe urządzenia
sieciowe z częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi do nich, części, podzespoły, osprzęt i akcesoria
komputerowe, oprogramowanie komputerowe, urządzenia
audio - video, urządzenia telekomunikacyjne, usługi w zakresie rejestracji, sporządzania odpisów, składzie, kompilacji
i/lub systematyzacji pisemnych informacji oraz rejestrowanie, kompilacja i/lub wyszukiwanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe
i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek
i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo i pomoc
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi badania rynku i opinii publicznej, 37 usługi
w zakresie montażu, napraw, renowacji, konserwacji i serwis
gwarancyjny komputerów, urządzeń komputerowych, peryferyjnych urządzeń komputerowych, komputerowych urządzeń sieciowych, nadajników, odbiorników i sprzętu audio
- video, usługi w zakresie montażu i napraw instalacji elektrycznych, sieci i serwerów komputerowych, 38 przesyłanie
danych za pomocą komputerów, przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za pomocą komputera, usługi w zakresie przesyłania informacji i danych przy pomocy terminali
komputerowych, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie czasu
dostępu do światowej sieci komputerowej, prowadzenie serwerów i portali internetowych, usługi portalu internetowego
w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji i danych,
usługi ogłoszeń elektronicznych, obsługa telekonferencji,
poczta elektroniczna, wypożyczanie modemów i urządzeń
do przesyłania informacji, 42 prace badawcze i rozwojowe
w dziedzinie nauk technicznych dla osób trzecich, usługi
analityczne, projektowe, konsultingowe i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, oprogramowania
systemów komputerowych, komputerów i sprzętu komputerowego, usługi w zakresie projektowania, instalacji, aktualizacji i konserwacji oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie projektowania,
budowy i instalacji sieci komputerowych, usługi w zakresie
analizy systemów komputerowych, tworzenia, odzyskiwania
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i udostępniania komputerowych baz danych i konwersji danych lub dokumentów na formę elektroniczną, testowanie
komputerów i urządzeń komputerowych, ekspertyzy inżynieryjne, kontrola jakości, wzornictwo przemysłowe, wypożyczcie komputerów, urządzeń komputerowych i oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich.
486310
(220) 2018 05 24
FARLO M. GRUDZKA SPÓŁKA JAWNA,
Jastrzębie Zdrój
(540) Kucharek
(210)
(731)

Nr ZT31/2018

486317
(220) 2018 05 24
UBOJNIA PRZYWARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Babin-Olędry
(540) UBOJNIA Przywarty

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 40 ubój zwierząt, prowadzenie uboju, ubój
zwierząt gospodarskich.
486330
(220) 2018 05 24
STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) NervoStrong

(210)
(731)

(531) 26.04.06, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, owoce kandyzowane, owoce lukrowane, galaretki jadalne, dżemy, kompoty, jaja, mleko, mleczne produkty,
oleje i tłuszcze jadalne, bulion, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane,
chipsy owocowe, grzyby konserwowane, grzyby suszone,
napoje mleczne z przewagą mleka, orzechy preparowane,
sałatki owocowe, sałatki warzywne, placki ziemniaczane,
przecier pomidorowy, pyłki kwiatowe jako żywność, soki roślinne do gotowania, żywność przygotowywana z ryb, ser,
skórki owocowe, wędliny, wyciągi z wodorostów do celów
spożywczych, zupy, składniki do sporządzania zup, żelatyna,
kostki do zup, kostki bulionowe, 30 kawa, herbata, kakao, ryż,
tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka spożywcza, chleb,
wyroby cukiernicze, słodycze, lody, miód, melasa, drożdże,
proszek do pieczenia, musztarda, ocet, sosy [przyprawy],
przyprawy, lód, preparaty jako aromaty do żywności, bułka tarta, bułki, chipsy [produkty zbożowe], ciasta, ciastka,
cukierki, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao,
napoje na bazie herbaty, esencje do artykułów żywnościowych z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów esencyjnych,
galaretki owocowe [słodycze], wyroby z kakao, mieszanki
kakaowe, kanapki, kasze spożywcze, keczup, sól kuchenna,
kukurydza mielona, kukurydza prażona [popcorn], kukurydza palona, lody spożywcze w proszku, majonezy, makarony, żywność na bazie mąki, muesli, naleśniki, napary inne niż
do celów leczniczych, słodkie dekoracje do ciast, paszteciki, pierogi, pizze, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, sosy
z pomidorów, ciasto w proszku, puddingi, sosy do sałatek,
produkty skrobiowe do celów spożywczych, słodziki naturalne, słodkie sosy do deserów na bazie mleka i żółtek (custard), suchary, tarty, tortille, zagęszczacze stosowane przy
gotowaniu produktów spożywczych, suszone zioła do celów kulinarnych, zioła przetworzone, zioła konserwowane
[przyprawy], maltodekstryny do zastosowania odżywczego
[inne niż do celów medycznych], dodatki [inne niż oleje eteryczne] jako polepszacze smaku żywności i napojów, dania
gotowe i przekąski na bazie pszenicy, zbóż, kukurydzy, ryżu,
makaronu, dodatki smakowe do zup, mieszanki suszonych
warzyw, owoców i ziół z solą do użytku jako przyprawy
do żywności.

(531) 27.05.01, 27.05.04, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne
i ziołowe do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów
medycznych, uzupełniające dodatki do żywności do celów
medycznych, czopki, środki zmniejszające apetyt do celów
medycznych, słodycze do celów leczniczych, spraye antybakteryjne, lecznicze pastylki do ssania, spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, maści o właściwościach leczniczych, toniki [lecznicze], toniki do skóry [lecznicze], preparaty
ziołowe do celów medycznych, płyny dezynfekujące [inne
niż mydło], krople do uszu, spraye lecznicze do gardła, roztwory do płukania soczewek kontaktowych, guma do żucia
do celów medycznych, krople do oczu, dietetyczne napoje
przystosowane do celów medycznych, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, pastylki na kaszel, pastylki do ssania
na gardło, maści lecznicze do stosowania na skórę, żele nawilżające do użytku osobistego, roztwory nawilżające do soczewek kontaktowych, pastylki na kaszel do użytku medycznego, maść do oczu do użytku medycznego, spraye ziołowe
do celów medycznych, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, spraye antyalergiczne, spraye do nosa do użytku
leczniczego, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, czopki przeciw hemoroidom, maści przeciwzapalne, mineralne suplementy
diety, żele przeciwzapalne, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, żele do stosowania miejscowego do użytku
medycznego i terapeutycznego, maści do celów farmaceutycznych., toniki do skóry [lecznicze], toniki [lecznicze], czopki, czopki przeciw hemoroidom, preparaty farmaceutyczne
oraz dietetyczne środki spożywcze wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne preparaty medyczne, mieszanki i ekstrakty ziołowe do celów
leczniczych.
486335
(220) 2018 05 24
STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) OsteoStrong Wapń z alg + D3+ K2 ( MK-7)
(210)
(731)

Nr ZT31/2018
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(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne
i ziołowe do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów
medycznych, uzupełniające dodatki do żywności do celów
medycznych, czopki, środki zmniejszające apetyt do celów
medycznych, słodycze do celów leczniczych, spraye antybakteryjne, lecznicze pastylki do ssania, spraye do jamy ustnej
do użytku medycznego, maści o właściwościach leczniczych,
toniki [lecznicze], toniki do skóry [lecznicze], preparaty ziołowe
do celów medycznych, płyny dezynfekujące [inne niż mydło],
krople do uszu, spraye lecznicze do gardła, roztwory do płukania soczewek kontaktowych, guma do żucia do celów medycznych, krople do oczu, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, suplementy diety i preparaty dietetyczne, pastylki na kaszel, pastylki do ssania na gardło, maści
lecznicze do stosowania na skórę, żele nawilżające do użytku
osobistego, roztwory nawilżające do soczewek kontaktowych,
pastylki na kaszel do użytku medycznego, maść do oczu
do użytku medycznego, spraye ziołowe do celów medycznych, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, spraye antyalergiczne, spraye do nosa do użytku leczniczego, pastylki
do ssania do celów farmaceutycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, czopki przeciw hemoroidom, maści przeciwzapalne, mineralne suplementy diety, żele przeciwzapalne,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego i terapeutycznego,
maści do celów farmaceutycznych., toniki do skóry [lecznicze],
toniki [lecznicze], czopki, czopki przeciw hemoroidom, preparaty farmaceutyczne oraz dietetyczne środki spożywcze
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne preparaty medyczne, mieszanki i ekstrakty
ziołowe do celów leczniczych.
486337
(220) 2018 05 24
PHZ VIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Biuro na Minuty co-working space

(210)
(731)
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(540) SkrzypStrong

(531) 27.05.01, 27.05.04, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, aerozole chłodzące
do celów medycznych, uzupełniające dodatki do żywności
do celów medycznych, czopki, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych,
spraye antybakteryjne, lecznicze pastylki do ssania, spraye
do jamy ustnej do użytku medycznego, maści o właściwościach leczniczych, toniki [lecznicze], toniki do skóry
[lecznicze], preparaty ziołowe do celów medycznych, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], krople do uszu, spraye
lecznicze do gardła, roztwory do płukania soczewek kontaktowych, guma do żucia do celów medycznych, krople
do oczu, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety i preparaty dietetyczne, pastylki na kaszel, pastylki do ssania na gardło, maści lecznicze
do stosowania na skórę, żele nawilżające do użytku osobistego, roztwory nawilżające do soczewek kontaktowych,
pastylki na kaszel do użytku medycznego, maść do oczu
do użytku medycznego, spraye ziołowe do celów medycznych, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, spraye antyalergiczne, spraye do nosa do użytku leczniczego, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, herbaty ziołowe
do celów leczniczych, czopki przeciw hemoroidom, maści
przeciwzapalne, mineralne suplementy diety, żele przeciwzapalne, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego
i terapeutycznego, maści do celów farmaceutycznych, toniki do skóry [lecznicze], toniki [lecznicze], czopki, czopki
przeciw hemoroidom, preparaty farmaceutyczne oraz
dietetyczne środki spożywcze wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne preparaty medyczne, mieszanki i ekstrakty ziołowe do celów
leczniczych.
486346
(220) 2018 05 25
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) be beauty care 7 olejków
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła i żele, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, płyny do kąpieli.
(210)
(731)

486347
(220) 2018 05 25
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) be beauty care 7 mleczek
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła i żele, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, płyny do kąpieli.
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą,
administrowanie dotyczące marketingu, marketing dotyczący promocji, usługi biurowe, 36 wynajem powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem biur do coworkingu, krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej.
(210)
(731)

486343
(220) 2018 05 24
STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA

486348
(220) 2018 05 25
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) eden new luxury gold&jasmin
(510), (511) 3 preparaty do prania, płyny i proszki do prania,
wybielacze, płyny do płukania, środki do czyszczenia.

(210)
(731)
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486350
(220) 2018 05 25
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 03.01.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy, balony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, białkowe suplementy
diety, dietetyczne dodatki do żywności, dodatki dietetyczne,
w tym w formie napojów, dodatki witaminowe i mineralne,
preparaty witaminowe i mineralne, napoje witaminizowane
i z dodatkami dietetycznymi, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, tabletki z kofeiną, żelki witaminowe, preparaty kofeinowe, 30 nielecznicze tabletki, których głównym
składnikiem jest kofeina, 32 napoje bezalkoholowe, aromatyzowane napoje gazowane, napoje na bazie orzechów i soi,
soki, wody, preparaty do produkcji napojów, napoje energetyzujące, napoje bezalkohoIowe o podwyższonej zawartości
witamin.
486351
(220) 2018 05 25
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Dania Express
(210)
(731)

Nr ZT31/2018

dukty mleczne, produkty serowarskie, przetworzone owady
i larwy, dania gotowe z dodatkiem mięs, ryb, produktów
mlecznych, gotowe dania warzywne, w tym na bazie sałat,
30 ryż, mąka, kasze, sól, przy prawy i dodatki smakowe, kawa,
herbata, kakao i namiastki tych towarów, sosy jako przyprawy, sosy, czatnej i pasty, zboża, przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe i energetyczne, płatki śniadaniowe,
owsianka i gry sik, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery,
suche i świeże makarony, kluski i pierogi, ciasto do pieczenia,
gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, dania
gotowe i wytrawne przekąski, 31 płody rolne i z akwakultury,
produkty ogrodnicze i leśne, świeże owoce, warzywa, orzechy i zioła, grzyby.
(210) 486352
(220) 2018 05 25
(731) CAUSA FINITA SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(540) UR.

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.10, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 45 usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych, mediacje, świadczenie pomocy w sprawach spornych, usługi arbitrażowe,
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób
trzecich.
(210) 486353
(220) 2018 05 25
(731) CAUSA FINITA SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(540) Ultima RATIO.

(531) 17.01.09, 24.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, zupy i wywary, ekstrakty
mięsne, przetworzone produkty mięsne, pasty mięsne, pasztety, smalec, jaja i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, ryby,
owoce morza i mięczaki, pasty rybne i z owoców morza,
przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty, pasty
owocowe i warzywne, sałatki gotowe, gotowe dania z mięsa,
przekąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski
na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa: desery owocowe,
jogurtowe i mleczne, mleko, nabiał i substytuty nabiału, pro-

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 45 usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych, mediacje, świadczenie pomocy w sprawach spornych, usługi arbitrażowe,
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób
trzecich.

Nr ZT31/2018
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486356
(220) 2018 05 25
TOMASZEWSKA AGNIESZKA, WOJCIECHOWSKI
TYMOTEUSZ HOME & TRAVEL SPÓŁKA CYWILNA,
Łódź
(540) LIV´INN
(510), (511) 36 wynajmowanie zakwaterowania (mieszkania), 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy
opieki dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne,
hotele dla zwierząt, motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc
w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania,
usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
(210)
(731)

486371
(220) 2018 05 25
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW FOODBOLÓWKI WIĘCEJ NIŻ PARÓWKI
93% mięsa BEZ DODATKU GLUTAMINIANU SODU
FOSFORANÓW
(210)
(731)
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(531) 26.03.01, 26.03.11, 27.05.01
(510), (511) 9 styczniki termiczne, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy zabezpieczające, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy zabezpieczające,
urządzenia pomiarowe elektryczne, styki elektryczne, bezpieczniki elektryczne, oscylatory elektryczne, przełączniki
elektryczne, instalacje elektryczne, łączniki elektryczne, złącza elektryczne, elektryczne urządzenia połączeniowe, przekaźniki bezpieczeństwa [elektryczne], skrzynki rozdzielcze
elektryczne, elektryczne bloki stykowe, elektryczne listwy
zaciskowe, kable i przewody elektryczne, obwody elektryczne i obwody drukowane.
486378
(220) 2018 05 25
INTECHMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) DZEMz
(510), (511) 9 styczniki termiczne, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy zabezpieczające, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy zabezpieczające,
urządzenia pomiarowe elektryczne, styki elektryczne, bezpieczniki elektryczne, oscylatory elektryczne, przełączniki
elektryczne, instalacje elektryczne, łączniki elektryczne, złącza elektryczne, elektryczne urządzenia połączeniowe, przekaźniki bezpieczeństwa [elektryczne], skrzynki rozdzielcze
elektryczne, elektryczne bloki stykowe, elektryczne listwy
zaciskowe, kable i przewody elektryczne, obwody elektryczne i obwody drukowane.
(210)
(731)

486388
(220) 2018 05 25
PREMIUM PARK 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) premium PARK
(210)
(731)

(531)

05.01.01, 05.01.16, 05.03.13, 21.03.01, 21.03.25, 09.09.11,
27.05.01, 29.01.15, 25.05.01, 01.15.11, 27.07.01, 26.04.04,
26.04.16, 26.04.18, 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, szynka, wyroby na bazie mięsa, parówki.
486377
(220) 2018 05 25
INTECHMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) ELTA
(210)
(731)

(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, administrowanie i zarządzanie centrami handlowo-rozrywkowymi, sklepami,
punktami usługowymi, hurtowniami, zarządzanie działalnością gospodarczą, organizacja i zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie przedsięwzięć budowlanych
polegających na budowie i przygotowaniu kompleksów
handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych
do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, prowadzenie marketingu, organizacja promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
w tym w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, badania rynku, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, dystrybucja materiałów reklamowych, planowanie i organizowanie targów,
wystaw i imprez w celach handlowych lub reklamowych,
rekrutacja personelu, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pośrednictwo w zawieraniu transakcji
handlowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w tym centrami handlowo-usługowo-rozrywkowymi,
wynajem obiektów handlowych, biurowych, usługowych,
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wynajem powierzchni w centrach handlowo-usługowo-rozrywkowych, prowadzenie działalności inwestycyjnej
w zakresie nieruchomości, pozyskiwanie terenów pod inwestycje, usługi agencji nieruchomości, rozliczenia finansowe związane z budową i kupnem nieruchomości, wycena
nieruchomości, kupno, sprzedaż, najem i dzierżawa nieruchomości, doradztwo inwestycyjne, pośrednictwo w sprawach najmu budynków, lokali i powierzchni mieszkalnych,
handlowych i użytkowych, 37 budownictwo, usługi budowlano - montażowe i remontowe w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego, roboty ogólnobudowlane
związane z montażem i wznoszeniem budynków i budowli
z elementów prefabrykowanych, montaż konstrukcji żelbetowych, inżynieria budowlana i wodno-lądowa, budowa
dróg kołowych i szynowych, roboty ziemne, techniczne
przygotowanie terenów pod budowy, wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich, makro i mikroniwelacja terenu, wzmacnianie słabego podłoża, rekultywacja terenów zdegradowanych lub zdewastowanych w tym
zrobów zwałowych, wyrobisk i wysypisk odpadów, usługi
w zakresie wykonywania fundamentów i izolowania budynków, montaż rusztowań, wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, wykonywanie robót ogólnobudowlanych
i remontów w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych:
rurociągów, linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, montaż i naprawa wewnętrznych i zewnętrznych
instalacji: elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych,
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, budowlane roboty wykończeniowe:
murowanie, tynkowanie, kamieniarstwo, malowanie, układanie posadzek, tapetowanie, oblicowywanie ścian, usługi
hydrauliczne, instalacja i naprawa w dziedzinie urządzeń
i instalacji sanitarnych, ceramiki sanitarnej, konserwacja
i renowacja nieruchomości, nadzór budowlany, informacja
budowlana, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
czyszczenie zewnętrzne i wewnętrzne budynków, sprzątanie obiektów, wynajmowanie sprzętu budowlanego i burzącego, wynajmowanie maszyn i urządzeń budowlanych,
doradztwo budowlane, informacja w zakresie wykorzystania budynków mieszkalnych, biur, ośrodków i stref handlowych, galerii handlowych.
486408
(220) 2018 05 26
ŚWIĘTOŃ DARIUSZ, ŚWIĘTOŃ ROMAN
P.P.H.U.W SAGITTA SPÓŁKA CYWILNA, Wąbrzeźno
(540) firma sagitta.pl

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje, metalowe materiały
budowlane, 37 spawanie konstrukcji stalowych do celów budowlanych, spawanie do celów naprawczych, lakierowanie,
malowanie i lakierowanie, 40 obróbka metali, tłoczenie metali, gięcie metali, spawanie metali, cięcie laserem, obróbka
strumieniowo ścierna, lakierowanie i malowanie elementów
metalowych.
(210)
(731)

486479
(220) 2018 05 28
WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa

Nr ZT31/2018

(540) Effekt

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 programy komputerowe, elektroniczne bazy
danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane,
oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne
materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
translatory elektroniczne, karty kodowane, elektroniczne
książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane
na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne,
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, programy i taśmy do gier komputerowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych,
audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze,
papierowe koperty do pakowania, podstawki pod naczynia
i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe obejmujące pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty stołowe, figurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki z tektury,
druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne,
tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamowe i informacyjne, plakaty, naklejki, przybory biurowe,
materiały i przyrządy do rysowania i malowania, przybory
do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie,
okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące
artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki,
obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina,
farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania,
opakowania z papieru lub z tektury, papier do pakowania
oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki
do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe
i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki
papierowe, 35 usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także
on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem technik
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji, dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych
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i sponsorowanych, przetwarzania tekstu, publikowania i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych,
w tym w sieci on-line, projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu reklam radiowych, telewizyjnych i w Internecie, badania rynku i opinii publicznej, marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, prowadzenia kampanii
reklamowych, organizowania wystaw i targów dla celów reklamowych i promocyjnych, sprzedaży czasu i powierzchni
reklamowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, doręczania
publikacji osobom trzecim, prenumeraty czasopism na rzecz
osób trzecich, transkrypcji informacji, pozyskiwania i systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi na rzecz osób trzecich, usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów oraz
z katalogu jak: programy komputerowe, elektroniczne bazy
danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane,
oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne
materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
translatory elektroniczne, elektroniczne książki i publikacje,
moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych
zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki,
kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne
nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów
dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, wyroby papierowe, wyroby tekturowe,
druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne,
tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, naklejki, przybory biurowe, materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania
i malowania, przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy
do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie,
zestawy do malowania, papier do pakowania oraz materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania,
zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki
okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki,
znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru
lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki,
karty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe
i gimnastyczne, 38 przesyłanie danych, aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem
sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, przekazywanie
on-line kartek z życzeniami, przydzielanie dostępu do komputerowych baz danych, udostępnianie komputerowych
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baz danych, obsługa telekonferencji, udostępniania forów
internetowych, udostępnianie internetowych chatroomów,
usługi poczty elektronicznej, usługi telekomunikacyjne
świadczone za pośrednictwem platformy internetowej i portalu internetowego, zapewnianie dostępu do portalu internetowego, 41 usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych,
dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.in. drogą
elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tekstów innych
niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci on-line,
publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków, publikacji elektronicznych niepobieranych, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie kursów korespondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej małej poligrafii,
komputerowego przygotowania materiałów do publikacji,
tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie za pośrednictwem
mediów informatycznych i nauczanie korespondencyjne,
udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo,
udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, organizowanie i prowadzenia konferencji i sympozjów, organizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, usługi
w zakresie produkcji programów radiowych, telewizyjnych,
filmów oraz przedstawień, usługi w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej, usługi w zakresie organizowania konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie książek także e-booków, wypożyczanie materiałów edukacyjnych
i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisanych na magnetycznych i optycznych nośnikach danych, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, usługi w zakresie
sprawdzianów edukacyjnych, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, informacja o edukacji i szkoleniach, 42 programowanie komputerowe, uaktualnianie oprogramowania
komputerowego, tworzenie i projektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, tworzenie grafiki użytkowej, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, hosting, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania
dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, 45 usługi prawne w zakresie licencjonowania programów komputerowych i zarządzania prawami autorskimi.
486484
(220) 2018 05 29
NEOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała
(540) neoroof
(510), (511) 17 materiały izolacyjne, ognioochronne, wypełniające, uszczelniające, termoizolacyjne naturalne, syntetyczne i przetworzone, materiały do dociepleń, izolacji wodnych i dźwiękowych, materiały izolacyjne ze styropianu dla
budownictwa, zaprawy izolacyjne, 19 materiały budowlane
niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane ze styropianu, styropianowe płyty i profile, okładziny budowlane
ze styropianu, materiały wykończeniowe ze styropianu, zaprawy budowlane.
(210)
(731)
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(210) 486485
(220) 2018 05 29
(731) ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) SimplySign

(531) 03.07.19, 16.01.11, 27.05.01
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne,
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt przetwarzający dane, nośniki danych,
w tym magnetyczne, maszyny liczące, płyty (dyski) z nagraniami, modemy komputerowe, modemy komputerowe
w standardzie PCMCIA, modemy komputerowe zewnętrzne
USB, karty modemowe, karty PC, urządzenia i części urządzeń
służących do bezprzewodowego dostępu do sieci komputerowych, w tym Internetu, urządzenia i elementy urządzeń
do składania lub weryfikacji podpisu elektronicznego, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia telekomunikacyjne
do składania lub weryfikacji podpisu elektronicznego, urządzenia do transmisji danych, urządzenia do transmisji danych
umożliwiające składanie lub weryfikację podpisu elektronicznego, karty pamięci z obszarem PKI, karty SIM z obszarem
PKI, karty 5IM służące do składania podpisu elektronicznego,
oprogramowanie, oprogramowanie służące do składania
lub weryfikacji podpisów elektronicznych, oprogramowanie
kryptograficzne, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia
do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku hib
obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, kinematograficzne, optyczne, wagowe,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania żyda,
do celów dydaktycznych, 35 usługi polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transmisji,
transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy,
działalności informacyjnej, badania rynku, telefonicznego
udzielania informacji, organizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa w zawieraniu umów kupna - sprzedaży
poprzez telefon i Internet obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów i usług pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać lub zapoznać się z opisem usług oraz kupować te towary i usługi, w szczególności: z katalogu różnych artykułów
lub usług, za pośrednictwem usługi elektroniczny, na stronie
internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, informacja o powyższych usługach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie: rozpowszechniania systemów
przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej,
telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej
i poprzez Internet, telefaksowej, ustalania taryf i opłat, obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów,
usługi w zakresie: poczty elektronicznej zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków
komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia:
stacji radiowych, telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku
i obrazu, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania
telefonów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie składania i weryfikacji podpisu elek-
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tronicznego, usługi certyfikacyjne polegające na wytwarzaniu, wydawaniu, utrzymywaniu, weryfikowaniu, zawieszaniu
i unieważnianiu certyfikatów dla podpisu elektronicznego,
obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet
usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie bezprzewodowego dostępu do sieci
komputerowych, w tym Internetu, przekazywanie różnych
informacji drogą elektroniczną przez internet oraz przez inne
sieci komputerowe, usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu: zlecenia usług, świadczenia usług,
zawierania umów, umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, umów kupna - sprzedaży, umów kredytowych,
umów bankowych oraz otwierania rachunków bankowych,
dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania umów, informacja o powyższych usługach, 42 usługi certyfikacyjne potwierdzające elektroniczną
tożsamość, gwarantujące niezaprzeczalność, wiarygodność
oraz bezpieczeństwo przetwarzania i przesyłania dokumentów elektronicznych oraz ochrona danych bazująca na cyfrowych certyfikatach klucza publicznego, usługi znakowania
czasem, potwierdzanie ważności podpisów elektronicznych,
weryfikacja statusu certyfikatów klucza publicznego związanych z podpisem elektronicznym, usługi analityczne i konsultingowe w dziedzinie bezpieczeństwa komputerowego,
autoryzacji obiektów (plików, osób, podmiotów oraz urządzeń) w sieciach teleinformatycznych, szyfrowania i systemów identyfikacyjnych, 45 weryfikacja tożsamości w powiązaniu z usługami uwierzytelniania (wydawanie certyfikatów,
rejestracja, personalizacja).
486519
(220) 2018 05 29
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PROFAST MAJEK,
STACHECKI, WOŚ SPÓŁKA JAWNA, Komorniki
(540) AutoDetailer by 4CAR
(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 środki do chłodzenia silników w pojazdach,
płyny niskozamarzające, płyny hamulcowe, preparaty
do usuwania olejów, smarów, paliw, wosku, 3 preparaty
czyszczące i konserwujące do pojazdów i ich karoserii,
szyb, wnętrza, opon, felg, 4 oleje przemysłowe i tłuszcze,
smary, wyroby pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, 5 odświeżacze powietrza, 7 maszyny i urządzenia
do czyszczenia: elektryczne, parowe, wysokociśnieniowe,
pompy na sprężone powietrze, maszyny na powietrze
sprężone, sprężarki, turbosprężarki, kompresory do pompowania kół, tłumiki wydechowe do silników, 8 pompki
ręczne, 9 akumulatory elektryczne, w tym akumulatory
do pojazdów, prostowniki prądu, okulary, etui na okulary, oprawki do okularów, łańcuszki do okularów, diody
świecące (LED), baterie do oświetlenia, rękawice ochronne, słuchawki na uszy, słuchawki telefoniczne, sprzęt dla
korzystania z telefonu bez użycia rąk, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania baterii, rozdzielacze napięcia, odblaski noszone

Nr ZT31/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

na ubraniu, w celu zapobiegania wypadkom drogowym,
11 reflektory, światła do samochodów, osprzęt do lamp
w postaci urządzeń antyoślepieniowych do samochodów, żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe, 12 bagażniki, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów,
kołpaki, korki do zbiorników paliwa, gazu w pojazdach,
łańcuchy przeciwpoślizgowe, pasy bezpieczeństwa
do siedzeń w pojazdach, poduszki powietrzne, pokrowce
na pojazdy, kierownice samochodowe, siedzenia pojazdów, progi, tapicerka samochodowa, urządzenia przeciwodblaskowe, przeciwoślepieniowe do pojazdów, rolety,
osłony przeciwsłoneczne, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, wentyle do opon, wycieraczki do szyb
pojazdów, zagłówki do siedzeń samochodowych, bezpieczniki samochodowe, pompy powietrzne - akcesoria samochodowe, motoryzacyjne akcesoria tuningowe,
akcesoria do mocowania ładunku i bagażu do pojazdów
mechanicznych, 21 gąbki, ścierki, 27 dywaniki samochodowe, dywaniki do samochodów, 35 usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów: pojazdy
silnikowe, motocykli, skutery, chemia samochodowa, akcesoria samochodowe oraz części motoryzacyjne, środki
do chłodzenia silników w pojazdach, płyny niskozamarzające, płyny hamulcowe, preparaty do usuwania olejów,
smarów, paliw, wosku, preparaty czyszczące i konserwujące do pojazdów i ich karoserii, szyb, wnętrza, opon, felg,
oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, wyroby pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, odświeżacze powietrza,
maszyny i urządzenia do czyszczenia elektryczne, parowe,
wysokociśnieniowe, pompy na sprężone powietrze, maszyny na powietrze sprężone, sprężarki, turbosprężarki,
kompresory do pompowania kół, tłumiki wydechowe
do silników, pompki ręczne, akumulatory elektryczne,
w tym akumulatory do pojazdów, prostowniki prądu,
okulary, etui na okulary, oprawki do okularów, łańcuszki
do okularów, diody świecące (LED), baterie do oświetlenia,
rękawice ochronne, słuchawki na uszy, słuchawki telefoniczne, sprzęt dla korzystania z telefonu bez użycia rąk,
urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych,
urządzenia do ładowania baterii, rozdzielacze napięcia,
odblaski noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, reflektory, światła do samochodów,
osprzęt do lamp w postaci urządzeń antyoślepieniowych
do samochodów, żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe, bagażniki, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci
do pojazdów, kołpaki, korki do zbiorników paliwa lub gazu
w pojazdach, łańcuchy przeciwpoślizgowe, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, poduszki powietrzne,
pokrowce na pojazdy, kierownice samochodowe, siedzenia pojazdów, progi, tapicerka samochodowa, urządzenia
przeciwodblaskowe oraz przeciwoślepieniowe do pojazdów, rolety, osłony przeciwsłoneczne, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, wentyle do opon, wycieraczki
do szyb pojazdów, zagłówki do siedzeń samochodowych,
bezpieczniki samochodowe, pompy powietrzne, akcesoria samochodowe, motoryzacyjne akcesoria tuningowe,
akcesoria do mocowania ładunku i bagażu do pojazdów
mechanicznych, gąbki, ścierki, dywaniki samochodowe,
dywaniki do samochodów, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi.
(210)
(731)

486533
(220) 2018 05 30
FABRYKA APARATURY ELEKTRYCZNEJ EMA-ELFA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ostrzeszów
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(540) E ELFA

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 części do maszyn, urządzeń i sprzętu górniczego, części maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych,
sprzęgła i hamulce sterowane, wyposażenie maszyn wirujących prądu zmiennego i prądu stałego, hamulce silników
elektrycznych, aparatura rozdzielcza, łączeniowa i zabezpieczająca niskiego napięcia, łączniki prądu zmiennego, aparatura dźwigowa, aparatura elektryczna dla jednostek trakcyjnych, 9 części do maszyn, urządzeń i sprzętu górniczego,
części maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych, sprzęgła i hamulce sterowane, wyposażenie maszyn wirujących
prądu zmiennego i prądu stałego, hamulce silników elektrycznych, aparatura rozdzielcza, łączeniowa i zabezpieczająca niskiego napięcia, łączniki prądu zmiennego, aparatura
dźwigowa, aparatura elektryczna dla jednostek trakcyjnych.
486534
(220) 2018 05 30
FABRYKA APARATURY ELEKTRYCZNEJ EMA-ELFA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ostrzeszów
(540) E ELFA

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 7 części do maszyn, urządzeń i sprzętu górniczego, części maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych,
sprzęgła i hamulce sterowane, wyposażenie maszyn wirujących prądu zmiennego i prądu stałego, hamulce silników
elektrycznych, aparatura rozdzielcza, łączeniowa i zabezpieczająca niskiego napięcia, łączniki prądu zmiennego, aparatura dźwigowa, aparatura elektryczna dla jednostek trakcyjnych, 9 części do maszyn, urządzeń i sprzętu górniczego,
części maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych, sprzęgła i hamulce sterowane, wyposażenie maszyn wirujących
prądu zmiennego i prądu stałego, hamulce silników elektrycznych, aparatura rozdzielcza, łączeniowa i zabezpieczająca niskiego napięcia, łączniki prądu zmiennego, aparatura
dźwigowa, aparatura elektryczna dla jednostek trakcyjnych.
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486571
(220) 2018 05 30
EDWINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzelin
(540) EdWings
(510), (511) 41 usługi edukacyjne świadczone przez szkoły,
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
tłumaczenia.
(210)
(731)

(210) 486587
(220) 2018 05 31
(731) HORAŁA MAGDALENA IVEMAX, Tarnowo Podgórne
(540) IVEMAX
(510), (511) 12 części konstrukcyjne do samochodów, części
samochodowe, części zamienne do samochodów, układy
zawieszenia do samochodów, obwody hydrauliczne do samochodów, części hamulcowe do samochodów, części
wykończenia wnętrza samochodów, części karoserii do samochodów, okna do samochodów osobowych, podwozia
samochodów, nadwozia samochodów, zderzaki samochodowe, koła samochodowe, samochodowe systemy alarmowe, osie jako części samochodowe, mechanizmy napędowe jako części samochodowe, skrzynie biegów jako części
samochodowe, akcesoria samochodowe takie jak: błotniki
[do samochodów], dopasowane pokrowce na kierownice
do pojazdów, dopasowane pokrowce na siedzenia do użytku w samochodach, haki holownicze do pojazdów, lusterka do pojazdów, pojemniki na drobiazgi do samochodów,
popielniczki do pojazdów, ramki do tablic rejestracyjnych,
uchwyty na szklankę do samochodów, wycieraczki do przednich szyb samochodów, zapalniczki samochodowe, zagłówki do siedzeń do samochodów osobowych, sygnalizatory
cofania do pojazdów, uchwyty pasów bezpieczeństwa, kołpaki, ozdobne osłony kół pojazdów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie części
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie akcesoriów samochodowych świadczone on-line,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie części samochodowych świadczone on-line.
486593
(220) 2018 06 01
JANECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wisła
(540) Cukiernia u Janeczki
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 żywność na bazie mąki spożywczej i preparatów zbożowych, wyroby piekarnicze, ciastkarskie i cukiernicze: babki, babeczki, bezy, biszkopty, bułeczki słodkie, ciasta,
ciastka, kruche ciasteczka, ciasto na ciastka, gofry, krajanki,
kremówki, makowce, pączki, piernik, pierniczki, paluszki waflowe, rogaliki, rożki, rurki, serniki, torciki, torty, wafle suche
i przekładane, waflowe paluszki i rurki nadziewane, waflowe
torty i torciki, wyroby cukiernicze na bazie migdałów i orzechów arachidowych, słodycze: cukierki, czekolada, galaretki
owocowe, makaroniki, marcepan, pastylki i pomadki jako cukierki, słodycze do ssania, lody spożywcze, desery lodowe,
sorbety lodowe, rolady i torty lodowe, sosy i polewy do de-
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serów, kakao, wyroby z kakao, kawa, kawa mrożona, kawowe
aromaty, 35 usługi importowo-eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych,
usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach, hurtowniach, cukierniach oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: wyroby piekarnicze, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze, słodycze, lody, desery lodowe, rolady i torty
lodowe, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów
wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw
i napojów w barach, cukierniach, karczmach, kafeteriach, kawiarniach, lodziarniach i restauracjach, przygotowanie dań
na zamówienie oraz ich dostawa - katering, obsługa imprez
promocyjnych, okolicznościowych, plenerowych, przyjęć,
bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje.
(210) 486624
(220) 2018 06 02
(731) RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Człuchów
(540) MAXIsmart

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 rury wodociągowe do instalacji sanitarnych,
17 kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych, 19 kształtki
rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, rurociągi zasilające,
niemetalowe, rury drenażowe niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe.
(210) 486625
(220) 2018 06 02
(731) RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Człuchów
(540) MAXIslurry

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 rury wodociągowe do instalacji sanitarnych,
17 kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych, 19 kształtki
rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, rurociągi zasilające,
niemetalowe, rury drenażowe niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe.
(210) 486627
(220) 2018 06 02
(731) RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Człuchów
(540) SMART 2L
(510), (511) 11 rury wodociągowe do instalacji sanitarnych,
17 kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych, 19 kształtki
rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, rurociągi zasilające,
niemetalowe, rury drenażowe niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe.
(210) 486628
(220) 2018 06 02
(731) RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Człuchów
(540) MULTIslurry
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(531) 27.05.01
(510), (511) 11 rury wodociągowe do instalacji sanitarnych,
17 kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych, 19 kształtki
rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, rurociągi zasilające,
niemetalowe, rury drenażowe niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe.
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(540) KONGRES BUSINESS WITHOUT LIMITS

(210) 486629
(220) 2018 06 02
(731) RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Człuchów
(540) MULTIpower
(531) 27.05.01, 24.15.03, 01.17.11
(510), (511) 41 informacja o imprezach rozrywkowych.
(531) 27.05.01
(510), (511) 11 rury wodociągowe do instalacji sanitarnych,
17 kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych, 19 kształtki
rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, rurociągi zasilające,
niemetalowe, rury drenażowe niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe.
(210) 486630
(220) 2018 06 02
(731) RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Człuchów
(540) MAXIpower

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 rury wodociągowe do instalacji sanitarnych,
17 kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych, 19 kształtki
rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, rurociągi zasilające,
niemetalowe, rury drenażowe niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe.
(210) 486677
(220) 2018 06 04
(731) CHOJECKA IWONA, Warszawa
(540) IWONA CHOJECKA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.11
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 45 badania prawne, monitorowanie praw własności
intelektualnej do celów doradztwa prawnego, prawne administrowanie licencjami, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla
osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.
(210)
(731)

486724
(220) 2018 06 05
CWK OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka

486743
(220) 2018 06 05
TRINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) MERCATOR
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, rękawice ścierne, wata kosmetyczna, preparaty
do mycia powierzchni i obiektów, preparaty do mycia rąk,
preparaty do pielęgnacji rąk, preparaty do mycia skóry, preparaty do pielęgnacji skóry, chusteczki myjące, preparaty
do ręcznego mycia narzędzi, preparaty do maszynowego
mycia narzędzi, preparaty do ręcznego i maszynowego mycia narzędzi, preparaty do mycia endoskopów, preparaty
do mycia narzędzi stomatologicznych, preparaty do mycia
urządzeń do hemodializy, preparaty do mycia urządzeń
i sprzętu medycznego, preparaty czyszczenia przemysłowego, preparaty do mycia maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty
do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, olejki esencjonalne
i ekstrakty aromatyczne, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, kompresy, kompresy z gazy, kompresy
lecznicze, kompresy włókninowe, tupfery, opatrunki chirurgiczne przylepne (jałowe i niejałowe), medyczne i chirurgiczne materiały opatrunkowe, plastry, rękawy opatrunkowe
(na wycofaniu), kompresy wysokochłonne (na wycofaniu),
kompresy stomatologiczne, opatrunki specjalistyczne: alginianowe, antybakteryjne, hydrokoloidowe, hydropolimerowe, hydrożelowe, silikonowe, piankowe, żelowe, opatrunki
przylepne, opatrunki odkażające, opatrunki elastyczne, gaza
opatrunkowa, bandaże opatrunkowe, materiały na opatrunki, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
chirurgiczne materiały opatrunkowe, opatrunki w płynie,
kompresy do stosowania jako opatrunki, wata celulozowa,
wata aseptyczna, wata do celów medycznych, weterynaryjnych, chirurgicznych, farmaceutycznych, pieluchy, pieluchomajtki, majtki ochronne, wkłady anatomiczne, podkłady
chłonne, elastyczne majtki siatkowe, podpaski, wkładki higieniczne, dozowniki do tabletek, leków, środków farmaceutycznych, preparaty do dezynfekcji powierzchni i obiektów,
preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty do dezynfekcji skóry,
chusteczki dezynfekujące, preparaty do ręcznej dezynfekcji
narzędzi, preparaty do maszynowej dezynfekcji narzędzi,
preparaty do ręcznej i maszynowej dezynfekcji narzędzi, pre(210)
(731)
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paraty do dezynfekcji aerozolowej powietrza, preparaty dezynfekcji endoskopów, preparaty dezynfekcji narzędzi stomatologicznych, preparaty dezynfekcji urządzeń do hemodializy,
preparaty do dezynfekcji urządzeń i sprzętu medycznego, preparaty do dezynfekcji maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych,
środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty i artykuły
higieniczne, preparaty do higieny powierzchni i obiektów,
preparaty do higieny rąk (antyseptyka), preparaty do higieny
skóry (antyseptyka), preparaty do higieny przemysłowej, antyseptyki, antyseptyczne preparaty oczyszczające, myjące,
konserwujące, pielęgnujące, preparaty i artykuły dentystyczne, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty
i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 9 rękawice ogniotrwałe, rękawice do ochrony przed wypadkami
lub urazami, rękawice do celów przemysłowych do ochrony przed urazami lub wypadkami, rękawice do ochrony
przed promieniami rentgenowskimi, jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, rękawice ochronne jednorazowe i wielorazowe, w tym gospodarcze do zastosowania jako środek ochrony indywidualnej w przemyśle
i usługach, osłony na aparaturę, osłony na kable, osłony
na kamery, rękawiczki ochronne do zastosowania w przemyśle, rękawiczki do badań, okulary, okulary przeciwsłoneczne,
oprawki do okularów, akcesoria okularowe, łańcuszki, sznurki,
etui do okularów, pojemniki na szkła kontaktowe, artykuły
optyczne, części do okularów, noski do okularów, woreczki
na okulary, soczewki korekcyjne [optyka], etui na akcesoria
optyczne, osłony do okularów, zauszniki do okularów, termometry, wagi, alarmy, dzwonki alarmowe, urządzenia elektroniczne do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia, alkoholomierze, płyty kompaktowe, dvd i inne cyfrowe nośniki
danych, komputery oraz sprzęt i akcesoria komputerowe,
urządzenia peryferyjne do komputerów, sprzęt i akcesoria
telekomunikacyjne, sprzęt radiowo-telewizyjny, sprzęt audiowizualny, nośniki danych, nagrane nośniki danych, płyty
(dyski), dyski twarde, pamięci usb, programy komputerowe,
gry komputerowe, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, przyrządy miernicze,
do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, elektroniczne urządzenia i przyrządy
do śledzenia, elektroniczne urządzenia nawigacyjne, elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery,
10 rękawice do celów: medycznych, weterynaryjnych, stomatologicznych, kosmetologicznych, rehabilitacyjnych, higienicznych, rękawice jałowe chirurgiczne, rękawice do użytku podczas operacji, rękawice do użytku w szpitalach,
rękawiczki ochronne do celów medycznych, rękawice
do stosowania przez pracowników medycznych, rękawice
laboratoryjne, rękawice diagnostyczne jałowe i niejałowe,
jednorazowe rękawice ochronne do celów medycznych, rękawice do masażu, rękawice do zastosowania w studiach tatuaży, podczas wykonywania tatuaży oraz usługach fryzjerskich, rękawice do pielęgnacji zdrowia i urody, odzież
ochronna do celów medycznych, diagnostyczne osłony
na palce, maski ochronne do celów medycznych, maski chirurgiczne, czepki chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne, ubrania
operacyjne, ubrania chirurgiczne, ochraniacze na obuwie
(na sale operacyjne, do szpitali, przychodni), obłożenia pola
operacyjnego, chirurgiczne prześcieradła, pościel do celów
medycznych, bandaże, bandaże elastyczne medyczne, serwety chirurgiczne, indywidualne zestawy z medycznymi
materiałami jednorazowymi (custom pack, zestawy cpt), or-
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topedyczne opatrunki uciskowe, wyściółki do ortopedycznych opatrunków gipsowych, opatrunki na oczy do użytku
chirurgicznego, opaski gipsowe, bandaże elastyczne (bandaże), elastyczne opaski ściągające na kostki, nadgarstki, łokcie
lub kolana, opaski elastyczne do unieruchamiania stawów,
opaski elastyczne do unieruchamiania kończyn, opaski dla
osób cierpiących na łokieć tenisisty, kompresy termoelektryczne, termoelektryczne kompresy do użytku medycznego, skarpety, rajstopy, podkolanówki kompresyjne, chemicznie aktywowane kompresy do celów medycznych, wyściółki
do ortopedycznych opatrunków gipsowych, opatrunki
na oczy do użytku chirurgicznego, osłony do przyrządów
medycznych, osłony na aparaturę, osłony na kable, osłony
na kamery urządzeń medycznych, cpt - zindywidualizowane
zestawy operacyjne, osłony protetyczne na kończyny, ramy
do osłon do znieczulenia ogólnego, osłony na twarz do użytku chirurgicznego, medycznego, dentystycznego lub weterynaryjnego, osłony na oczy do użytku chirurgicznego, medycznego, dentystycznego lub weterynaryjnego, osłonki
na sutki do użytku osobistego, osłony na twarz do użytku
przez personel medyczny, osłony protetyczne na kończyny,
osłony na kończyny, podkłady celulozowe i celulozowo-foliowe pod pacjenta, koszule pacjenta, spodenki do kolonoskopii, spódniczki ginekologiczne, komplety pościeli
jednorazowej do celów medycznych, kieszenie foliowe
na narzędzia i materiał opatrunkowy, folia chirurgiczna, zestawy do porodu dla ojca, ręczniki celulozowe i wiskozowe
do celów medycznych, podkładki i poduszki przeciwodleżynowe, taśmy samoprzylepne do celów medycznych, rolki
stomatologiczne, podkładki stomatologiczne, filtry do krwi,
filtry do żył, filtry przeciwzatorowe, membrany do filtrowania
[medyczne], filtry świetlne do użytku medycznego, filtry
z zasilaniem do użytku medycznego, maski chirurgiczne
z wysokim współczynnikiem filtracji, aplikatory, dozowniki,
podajniki i dyspensery preparatów i produktów antyseptycznych, dezynfekujących, higienicznych i medycznych, urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
akcesoria wspomagające współżycie seksualne, prezerwatywy, 16 papier, karton, pudełka kartonowe lub papierowe,
opakowania papierowe lub kartonowe, opakowania foliowe
i z tworzyw sztucznych, opakowania papierowo-foliowe,
druki, książki, publikacje, materiały szkoleniowe i instruktażowe, reklamowe i informacyjne, materiały piśmienne, opakowania papierowo-foliowe do rękawic chirurgicznych, ręczniki papierowe, chusteczki i serwetki papierowe, ręczniki
celulozowe i wiskozowe, chusteczki higieniczne, taśmy samoprzylepne do celów biurowych, druki, materiały biurowe,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do opakowań, artykuły
piśmienne, artykuły papiernicze, materiały filtracyjne z papieru, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, jednorazowe produkty papierowe, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku
domowego, materiały drukowane, 21 rękawice do użytku
domowego, rękawice do prac domowych i ogrodniczych,
rękawice ogrodnicze, rękawice kuchenne, rękawice do użytku domowego, rękawice do piekarnika, rękawice do piecyków, rękawice do grilla, rękawice do peelingu, rękawice
do polerowania, rękawice do ścierania kurzu, rękawice
do czyszczenia, rękawice ochronne jednorazowe i wielorazowe do użytku domowego, prac domowych i ogrodniczych do zastosowania jako środek ochrony indywidualnej,
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rękawice do kontaktu z żywnością, dozowniki, dyspensery,
podajniki - mydła, papieru, chusteczek, artykułów higienicznych, serwetek, środków czystości, pudełka na serwetki papierowe z dozownikiem, osobiste dozowniki do tabletek lub
pigułek, do użytku domowego, pojemniki do użytku domowego, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia: przybory
oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne,
przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe,
szczotki i artykuły szczotkarskie, statuetki, figurki, tabliczki
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana,
terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, 24 rękawice do mycia, rękawice kąpielowe, rękawice myjki do użytku toaletowego, ręczniki, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych,
tkaniny, ceraty, dzianina, materiały na tkaniny dekoracyjne
[elementy wystroju wnętrz], bielizna stołowa i pościelowa,
pokrowce i narzuty na meble, wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, zasłony, chusteczki do nosa, chorągiewki
tekstylne, ściereczki toaletowe [do mycia się], tkaniny dekoracyjne, obicia z materiałów tekstylnych, moskitiery, wsypy
[pokrowce na materace], bielizna pościelowa i koce, ręczniki,
bielizna pościelowa i stołowa, dopasowane pokrowce
na materace, kapy na łóżka, koce, koce do łóżeczek dziecięcych, kocyki dziecięce, kołdry, pokrycie na materace, poszewki na kołdry, narzuty [koce], narzuty na łóżka, poszewki
na poduszki [poszwy na poduszki], poszwy na kołdry, prześcieradła na łóżka, pledy, kapy, poszewki, prześcieradła, artykuły tekstylne do użytku jako pościel, bielizna pościelowa,
pokrycia na materace, serwetki, serwety, kotary, firanki, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, metki, pokrowce i narzuty na meble, wyroby tekstylne do wieszania
na ścianach, artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie
domowym, chusteczki do nosa, chorągiewki tekstylne, etykiety (tekstylne), flagi, nie z papieru, kaskady z materiałów,
ściereczki toaletowe [do mycia się], ściereczki jednorazowe,
tkaniny dekoracyjne, obicia z materiałów tekstylnych, sztandary tekstylne, płatki tekstylne do demakijażu.
486770
(220) 2018 06 05
CONTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) PLASTIC Express

(210)
(731)
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486777
(220) 2018 06 06
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) BIOTYMAX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, dietetyczne
środki medyczne i lecznicze, suplementy diety, odzywki,
medyczne środki wspomagające leczenie.

(210)
(731)

486778
(220) 2018 06 06
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) BIOTOLOX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, dietetyczne
środki medyczne i lecznicze, suplementy diety, odżywki medyczne, środki wspomagające leczenie.
(210)
(731)

486823
(220) 2018 06 06
SCHOMBURG-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno
(540) SCHOMBURG

(210)
(731)

(531) 07.01.06, 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne dla celów
budowlanych, zaprawy cementowe, plastyfikatory, preparaty do konserwacji cementu, preparaty do nadawania nieprzepuszczalności cementu, środki do konserwacji betonu,
środki do konserwacji cegieł i cementu, żywice epoksydowe,
2 farby i zaprawy farbiarskie, barwniki, farbki, lakiery, lakier
bitumiczny, pigmenty, 17 materiały do uszczelnienia, zaprawy izolacyjne, żywice syntetyczne, taśmy izolacyjne, tkaniny
z włókna szklanego do izolacji, tworzywa sztuczne półprzetworzone, materiały uszczelniające, substancje uszczelniające do połączeń, taśmy uszczelniające, wełna mineralna,
substancje do izolacji przeciw wilgoci w budynkach, 19 zaprawy cementowo - wapienne i masy bitumiczne, zaprawy
budowlane, beton, spoiwa do betonu, środki chemiczne
do napowietrzania betonu, betonowe elementy budowlane,
bitumiczne wyroby dla budownictwa, bitumiczne powłoki
dachowe.
486827
(220) 2018 06 06
SCHOMBURG-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno
(540) SCHOMBURG Niezawodne rozwiązania.
(210)
(731)

(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 drukowane arkusze informacyjne, 17 tworzywa sztuczne w formie arkuszy, folii, bloków, prętów i rurek,
materiały z tworzyw sztucznych w formie arkuszy - półprodukty, półprzezroczyste arkusze dwuścienne, wykonane
z poliwęglanów, materiały z tworzyw sztucznych w formie
płyt - półprodukty] arkusze z tworzyw sztucznych do stosowania w produkcji, materiały z tworzyw sztucznych w formie
płyt - półprodukty, materiały z tworzyw sztucznych w formie bloków - półprodukty, 20 nieświecące tablice z tworzyw sztucznych do celów reklamowych, szyldy z tworzyw
sztucznych, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, przetwarzanie tworzyw sztucznych, drukowanie fotografii z nośników cyfrowych, drukowanie cyfrowe,
drukowanie zdjęć.

(531) 07.01.06, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne dla celów
budowlanych, zaprawy cementowe, plastyfikatory, preparaty do konserwacji cementu, preparaty do nadawania nieprzepuszczalności cementu, środki do konserwacji betonu,
środki do konserwacji cegieł i cementu, żywice epoksydowe,
2 farby i zaprawy farbiarskie, barwniki, farbki, lakiery, lakier
bitumiczny, pigmenty, 17 materiały do uszczelnienia, zaprawy izolacyjne, żywice syntetyczne, taśmy izolacyjne, tkaniny
z włókna szklanego do izolacji, tworzywa sztuczne półprzetworzone, materiały uszczelniające, substancje uszczelnia-
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jące do połączeń, taśmy uszczelniające, wełna mineralna,
substancje do izolacji przeciw wilgoci w budynkach, 19 zaprawy cementowo - wapienne i masy bitumiczne, zaprawy
budowlane, beton, spoiwa do betonu, środki chemiczne
do napowietrzania betonu, betonowe elementy budowlane,
bitumiczne wyroby dla budownictwa, bitumiczne powłoki
dachowe.
(210)
(731)
(540)

486831
(220) 2018 06 07
GAMESPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

(531) 18.01.14, 18.01.19, 18.01.23, 29.01.01
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy rynkowe,
audyt przedsiębiorstw, organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji i przetargów publicznych, badania marketingowe,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, outsourcing - doradztwo handlowe, usługi zaopatrzenia osób trzecich, zakupy produktów i usługi dla innych przedsiębiorstw, public
relations.
486847
(220) 2018 06 07
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aril cosy moments
(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych,
środki odświeżające powietrze, knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne do użytku
w odświeżaczach powietrza, 4 świece, świece perfumowane, knoty do świec, 5 preparaty do odświeżania powietrza,
odświeżacze powietrza, wkłady do odświeżaczy powietrza.
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(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich: rowery, części rowerowe, akcesoria rowerowe, odzież sportowa,
buty sportowe, nakrycia głowy sportowe, sprzęt biwakowy,
piłki do gier zespołowych, rakietki, przyrządy do fitness i kulturystyki, odżywki, rolki, hulajnogi, deskorolki, oprzyrządowanie do wspinaczki górskiej, stroje kąpielowe, klapki, akcesoria
do sportów wodnych: reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej.
486860
(220) 2018 06 07
PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski
(540) Immunodol
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 dodatki mineralno - witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych, pasze i karmy dla zwierząt, premiksy
dla zwierząt domowych i hodowlanych.
(210)
(731)

486862
(220) 2018 06 07
BIO BERRY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 2beBIO
(210)
(731)

(210)
(731)

486849
(220) 2018 06 07
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aril simply pleasures
(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych,
środki odświeżające powietrze, knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne do użytku
w odświeżaczach powietrza, 4 świece, świece perfumowane, knoty do świec, 5 preparaty do odświeżania powietrza,
odświeżacze powietrza, wkłady do odświeżaczy powietrza.
(210)
(731)

(210) 486858
(220) 2018 06 07
(731) MACYSZYN JÓZEFA MSPORT, Polkowice
(540) mSport

(531) 27.07.01, 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, 29 przetworzone
owoce, warzywa, grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), 31 świeże owoce, orzechy, warzywa, zioła.
(210) 486883
(220) 2018 06 08
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) GOLD 24K TOTAL BENEFIT D 24K

(531) 27.07.01, 26.05.02, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 1 substancje chemiczne, produkty chemiczne
i surowce do produkcji kosmetyków, kosmetyków leczniczych i preparatów farmaceutycznych, 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy,
balsamy do celów kosmetycznych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne,
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olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby
perfumeryjne, wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, żele pod prysznic, mydła, szampony,
odżywki i środki do pielęgnacji włosów, pomady do celów
kosmetycznych, środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płukania 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 depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 produkty kosmetyczne do celów leczniczych,
mydła lecznicze, oleje lecznicze, kąpiele lecznicze, preparaty
terapeutyczne do kąpieli, błota i borowiny do kąpieli, błota
i borowiny do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, preparaty farmaceutyczne, lotony do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi.
486888
(220) 2018 06 08
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) FRUGO GAZZZOWANE
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 32 esencje do produkcji napojów, lemoniady,
lemoniady w proszku, napoje musujące, napoje musujące
w proszku, pastylki do napojów musujących, nektary owocowe, produkty do wytwarzania wody gazowanej, produkty
w proszku do wytwarzania napojów energetycznych, produkty w proszku do wytwarzania napojów wzmacniających,
produkty w proszku do wytwarzania napojów wzbogaconych mikroelementami, produkty do wytwarzania wody
mineralnej, soki owocowe, soki warzywne, sorbety (napoje),
syropy do napojów, woda gazowana, woda stołowa, woda
mineralna, napoje energetyzujące, inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
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oprogramowania komputerowego, instalacja, aktualizacja
i utrzymanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie i tworzenie komputerowych programów przetwarzania danych, opracowywanie programów komputerowych
zapisywanych na nośnikach danych (oprogramowanie)
przeznaczonych do wykorzystania w budownictwie i zautomatyzowanym wytwarzaniu (CAD/CAM), projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania łańcuchem dostaw.
(210) 486959
(220) 2018 06 11
(731) JANCZURA RENATA, Warszawa
(540) Business Beauty
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, sprzedaż
urządzeń do osobistej pielęgnacji, kosmetyków do pielęgnacji i higieny, produktów higienicznych, kosmetyków kolorowych, suplementów żywieniowych, usługi marketingu bezpośredniego, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu
bezpośredniego, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 41 szkolenie w zakresie
zdrowia i wellness, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody,
instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, prowadzenie kursów
i warsztatów edukacyjnych w zakresie prowadzenia biznesu on-line, organizowanie wydarzeń w postaci konferencji,
seminariów, szkoleń handlowych, warsztatów, konkursów,
wystaw związanych z prowadzeniem biznesu i kreowaniem
wizerunku, organizowanie wydarzeń w postaci konferencji,
seminariów, szkoleń handlowych, warsztatów, konkursów,
wystaw związanych z profilaktyką zdrowia, organizowanie
wydarzeń w postaci konferencji, seminariów, szkoleń handlowych, warsztatów, konkursów, wystaw związanych z pielęgnacją twarzy i ciała, usługi pisania blogów, 42 prowadzenie
stron www i kont na mediach społecznościowych w zakresie prowadzenia biznesu, kreowania wizerunku, profilaktyki
zdrowia, pielęgnacji twarzy i ciała, 44 zabiegi kosmetyczne
na ciało, twarz i włosy, masaże, opieka zdrowotna w zakresie
masaży terapeutycznych, usługi kosmetyczne, konsultacje
dotyczące kosmetyków, usługi kosmetycznej pielęgnacji
ciała.
(210) 486964
(220) 2018 06 11
(731) JANCZURA RENATA, Warszawa
(540) Business Beauty Więcej niż pielęgnacja

486915
(220) 2018 06 10
PROPERGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PROPERGATE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.07.25, 03.07.24
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, 42 doradztwo
związane z projektowaniem i opracowywaniem programów

(531) 03.07.22, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.13, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, sprzedaż
urządzeń do osobistej pielęgnacji, kosmetyków do pielęgnacji i higieny, produktów higienicznych, kosmetyków kolorowych, suplementów żywieniowych, usługi marketingu bezpośredniego, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu
bezpośredniego, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 41 szkolenie w zakresie
zdrowia i wellness, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody,
instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, prowadzenie kursów
i warsztatów edukacyjnych w zakresie prowadzenia bizne-
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su on-line, organizowanie wydarzeń w postaci konferencji,
seminariów, szkoleń handlowych, warsztatów, konkursów,
wystaw związanych z prowadzeniem biznesu i kreowaniem
wizerunku, organizowanie wydarzeń w postaci konferencji,
seminariów, szkoleń handlowych, warsztatów, konkursów,
wystaw związanych z profilaktyką zdrowia, organizowanie
wydarzeń w postaci konferencji, seminariów, szkoleń handlowych, warsztatów, konkursów, wystaw związanych z pielęgnacją twarzy i ciała, usługi pisania blogów, 42 prowadzenie
stron www i kont na mediach społecznościowych w zakresie prowadzenia biznesu, kreowania wizerunku, profilaktyki
zdrowia, pielęgnacji twarzy i ciała, 44 zabiegi kosmetyczne
na ciało, twarz i włosy, masaże, opieka zdrowotna w zakresie
masaży terapeutycznych, usługi kosmetyczne, konsultacje
dotyczące kosmetyków, usługi kosmetycznej pielęgnacji
ciała.
487030
(220) 2018 06 13
POMORSKI OŚRODEK DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ
PODIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecinek
(540) PODIMED Sp. z o.o.
(210)
(731)
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(540) PODIMED Sp. z o.o.

(531) 04.03.01, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne.
487087
(220) 2018 06 14
MFM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) K RADIO103FM kolor!
(210)
(731)

(531) 26.13.01, 24.17.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 35 reklamy radiowe, 38 transmisja programów radiowych, 41 produkcja programów radiowych
i telewizyjnych.

(531) 04.03.01, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi medyczne.
487042
(220) 2018 06 13
POMORSKI OŚRODEK DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ
PODIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecinek
(540) PODIMED Sp. z o.o.

(210) 487106
(220) 2018 06 14
(731) FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) kielich

(210)
(731)

(531) 11.03.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie
piwa lub z dodatkiem piwa, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210) 487107
(220) 2018 06 14
(731) FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) BROWAR ŚWIĘTOKRZYSKI

(531) 04.03.01, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(210)
(731)

487049
(220) 2018 06 13
POMORSKI OŚRODEK DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ
PODIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecinek

(531)

02.03.22, 02.03.30, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.04, 27.05.05,
24.17.02
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje odalkoholizowane, bezalkoholowe napoje gazowane, niegazowane napoje bezalkoholowe, napoje na bazie piwa, bezalkoholowe
aromatyzowane napoje gazowane, napoje bezalkoholowe
o smaku piwa, piwo i produkty piwowarskie, syropy do wy-
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twarzania napojów bezalkoholowych, woda mineralna,
woda pitna, woda gazowana, woda niegazowana, brzeczka
piwna, ekstrakty chmielu do produkcji piwa, woda stołowa,
35 usługi sprzedaży piwa, napojów bezalkoholowych, wód
mineralnych i stołowych.
487129
(220) 2018 06 15
GTR FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PayPo
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, kredytowanie pod zastaw, pożyczki (usługi finansowe).
(210)
(731)

(210) 487179
(220) 2018 06 15
(731) ROGIEWICZ MAŁGORZATA VIMAX, Przygoń
(540) Vimax

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 2 barwniki spożywcze, barwniki spożywcze
pozyskane z żywności barwiącej, preparaty do barwienia żywności i napojów, barwniki, barwniki bezpośrednie,
barwniki do napojów, barwniki do piwa, barwniki do użytku w produkcji żywności, barwniki do zastosowania w produkcji napojów, barwniki do żywności, barwniki spożywcze
do użytku domowego, barwniki spożywcze uzyskane z soczystych owoców, barwniki syntetyczne, dodatki do użytku
jako barwniki do artykułów spożywczych, ekstrakty ze słodu do użytku jako barwnik do napojów, ekstrakty ze słodu
do użytku jako barwnik do żywności, naturalne barwniki,
3 aromaty, barwniki do celów kosmetycznych, olejki eteryczne, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 5 preparaty
witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki funkcjonalne w postaci suplementów diety, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, dodatki do suplementów
diety, dietetyczne dodatki do żywności, dodatki do żywności do celów niemedycznych, lecznicze dodatki do żywności,
uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych,
29 napoje mleczne aromatyzowane, ekstrakty mięsne, ekstrakty drobiowe, ekstrakty do zup, zupy i wywary, ekstrakty
mięsne, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty z pomidorów, ekstrakty alg do celów spożywczych, koncentraty
soków warzywnych do konsumpcji, koncentraty pomidorowe, koncentraty zup, 30 aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, ekstrakty przypraw, koncentraty warzywne
stosowane jako przyprawy, przyprawy, zioła do celów spożywczych, zioła suszone, aromaty do żywności, aromaty
do napojów, aromaty do produktów mleczarskich, aromaty
do wsadów owocowych, aromaty do wyrobów ciastkarskich
i cukierniczych, aromaty do zup i dań gotowych, aromaty
do wyrobów mięsnych i garmażeryjnych, aromaty do sosów,
aromaty do marynat, oleju i octu, aromaty do przetworów
owocowo-warzywnych, aromaty do przekąsek suchych,
dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne,
cukier do przygotowywania napojów izotonicznych, substancje nadające smak w celu dodania do napojów, inne niż
olejki eteryczne, wyciągi słodowe stosowane jako aromaty,
ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, owocowe aromaty, inne niż esencje, aromaty w formie sosów w proszku,
bazy do przyrządzania koktajli mlecznych, roślinne aromaty do napojów, słone aromaty spożywcze do żywności,
ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów,
ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do napojów,
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ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do artykułów
spożywczych, ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty
do artykułów spożywczych, jadalne aromaty do artykułów
żywnościowych, naturalne aromaty dodawane do lodów,
aromaty do ciast, preparaty aromatyczne do wypieków,
preparaty aromatyczne do cukierków, aromaty do przekąsek, ekstrakty przypraw, marynaty zawierające przyprawy,
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), dodatki smakowe
i przyprawy, sól spożywcza o obniżonej zawartości sodu,
preparaty do żywności zawierające sól spożywczą, dodatki
do żywności takie jak substancje stanowiące substytuty soli,
ekstrakty drożdżowe, hydrolizaty biała roślinnego, autolizaty
drożdżowe, glutaminiany do celów spożywczych, rybonukleotydy, przyprawy, pochodne soi, modyfikatory smaku,
aminokwasy, kwasy organiczne, chemiczne przyprawy kuchenne, cukry, substancje konserwujące, regulatory kwasowości, substancje wzbogacające wartość odżywczą jako preparaty przyprawowe, minerały przeznaczone do stosowania
w środkach spożywczych, artykułach żywnościowych jako
preparaty przyprawowe o obniżonej lub niskiej zawartości
soli, 32 napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, proszki
do sporządzania napojów, preparaty do produkcji napojów,
esencje do produkcji napojów, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, mieszanki do sporządzana
napojów, proszki do sporządzania napojów, syropy do napojów bezalkoholowych, soki, soki warzywne, koncentraty
soków owocowych, koncentraty do sporządzania napojów
owocowych, 33 ekstrakty napojów alkoholowych, alkoholowe ekstrakty owocowe.
(210) 487181
(220) 2018 06 16
(731) ROGACKA JUSTYNA KRYSTYNA, Piekary Śląskie
(540) sato PROfesjonalnyNADRUK

(531)

27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.17, 29.01.14,
26.03.06
(510), (511) 40 zdobienie odzieży reklamowej, drukowanie,
druk sitowy, hafciarstwo.
487196
(220) 2018 06 18
UROVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) UROVITA ŚLĄSKIE CENTRUM UROLOGII
(210)
(731)

(531)

27.05.04, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 02.09.25, 01.15.15,
29.01.14, 26.01.14
(510), (511) 44 szpitale, usługi prywatnych szpitali, usługi
świadczone przez szpitale, badania medyczne, konsultacje
medyczne, usługi opieki zdrowotnej, usługi opieki medycz-
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nej, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi opieki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci zakontraktowanych
jednostek służby zdrowia, opieka medyczna i zdrowotna,
pomoc medyczna w nagłych wypadkach, prowadzenie
placówek medycznych, usługi medyczne, usługi w zakresie
leczenia medycznego.
487208
(220) 2018 06 18
UROVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) UROVITA

(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 02.09.25,
01.15.15, 26.01.14
(510), (511) 44 szpitale, usługi prywatnych szpitali, usługi
świadczone przez szpitale, badania medyczne, konsultacje
medyczne, usługi opieki zdrowotnej, usługi opieki medycznej, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi opieki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci zakontraktowanych
jednostek służby zdrowia, opieka medyczna i zdrowotna,
pomoc medyczna w nagłych wypadkach, prowadzenie
placówek medycznych, usługi medyczne, usługi w zakresie
leczenia medycznego.
(210) 487231
(220) 2018 06 18
(731) DROBOT JERZY HURTOWNIA BEN, Rzeszów
(540) Ben Baby

(531)

03.01.14, 03.01.28, 29.01.15, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17,
26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 12 budki do wózków dziecięcych, foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci do pojazdów, foteliki
bezpieczeństwa dla dzieci, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci
do użycia w pojazdach, foteliki dla dzieci do pojazdów, foteliki dla dzieci do użytku w samochodach, kosze do wózków dziecięcych, osłony do wózków dziecięcych, podstawki
[siedziska] podwyższające dla dzieci do pojazdów, pokrowce
na wózki dziecięce, pokrycia wózków dziecięcych, przenośne foteliki dziecięce do samochodów, przenośne siedzenia
dla dzieci do pojazdów, samochodowe foteliki dziecięce,
siedzenia dziecięce przystosowane do rowerów, składane
wózki dziecięce, wózki dziecięce, wózki dziecięce spacerowe (budki do -), wózki dziecięce wyposażone w nosidełka,
wózki na kółkach dla dzieci, 20 bezpieczne łóżeczka dziecię-
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ce, bramki zabezpieczające dla dzieci, dopasowane osłonki
na poręcze łóżeczka dziecięcego, leżaczki dziecięce typu
bujaki, kosze do noszenia dzieci, łóżeczka dla dzieci, łóżeczka
koszyki dla dzieci, łóżka dziecięce, łóżka składane dla dzieci,
łóżka turystyczne dla dzieci, maty dla dzieci do spania, maty
do kojców dziecięcych, meble do pokojów dziecinnych,
ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż
pościel, podstawki dla dzieci do samochodów, pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], siedzenia
dla dzieci, siedziska samochodowe dla dzieci, wysokie krzesła dla dzieci, 25 buty dziecięce, czepki damskie, dziecinne,
jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, kostiumy kąpielowe dla dzieci, koszulki dla dzieci, koszulki zapinane w kroku
na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, letnie ubranka
dla dzieci, majtki dziecięce [odzież], nakrycia głowy dla dzieci, obuwie dla dzieci, odzież dziecięca, odzież wierzchnia dla
dzieci, pajacyki dla dzieci [odzież], skarpetki dla niemowląt
i małych dzieci, spodnie dziecięce, sukienki dla niemowląt
i małych dzieci, wyprawki dziecięce [odzież], 28 artykuły
do zabawy dla dzieci, czterokołowe pojazdy dla dzieci [zabawki], elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, elektroniczne urządzenia do gier edukacyjnych dla dzieci, grzechotki
dla dzieci z gryzakiem w formie pierścienia, huśtawki dla
dzieci, konstrukcje do zabawy dla dzieci, zabawki do użytku
w wózkach dziecięcych, zabawki dla dzieci, wielofunkcyjne
zabawki dla dzieci.
(210) 487236
(220) 2018 06 18
(731) ROGIEWICZ MAŁGORZATA VIMAX, Przygoń
(540) ENJOY THE SENSES
(510), (511) 2 barwniki spożywcze, barwniki spożywcze
pozyskane z żywności barwiącej, preparaty do barwienia żywności i napojów, barwniki, barwniki bezpośrednie,
barwniki do napojów, barwniki do piwa, barwniki do użytku w produkcji żywności, barwniki do zastosowania w produkcji napojów, barwniki do żywności, barwniki spożywcze
do użytku domowego, barwniki spożywcze uzyskane z soczystych owoców, barwniki syntetyczne, dodatki do użytku
jako barwniki do artykułów spożywczych, ekstrakty ze słodu do użytku jako barwnik do napojów, ekstrakty ze słodu
do użytku jako barwnik do żywności, naturalne barwniki,
3 aromaty, barwniki do celów kosmetycznych, olejki eteryczne, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 5 preparaty
witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki funkcjonalne w postaci suplementów diety, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, dodatki do suplementów
diety, dietetyczne dodatki do żywności, dodatki do żywności do celów niemedycznych, lecznicze dodatki do żywności,
uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych,
29 napoje mleczne aromatyzowane, ekstrakty mięsne, ekstrakty drobiowe, ekstrakty do zup, zupy i wywary, ekstrakty
mięsne, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty z pomidorów, ekstrakty alg do celów spożywczych, koncentraty
soków warzywnych do konsumpcji, koncentraty pomidorowe, koncentraty zup, 30 aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, ekstrakty przypraw, koncentraty warzywne
stosowane jako przyprawy, przyprawy, zioła do celów spożywczych, zioła suszone, aromaty do żywności, aromaty
do napojów, aromaty do produktów mleczarskich, aromaty
do wsadów owocowych, aromaty do wyrobów ciastkarskich
i cukierniczych, aromaty do zup i dań gotowych, aromaty
do wyrobów mięsnych i garmażeryjnych, aromaty do sosów,
aromaty do marynat, oleju i octu, aromaty do przetworów
owocowo-warzywnych, aromaty do przekąsek suchych,
dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne,
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cukier do przygotowywania napojów izotonicznych, substancje nadające smak w celu dodania do napojów, inne niż
olejki eteryczne. wyciągi słodowe stosowane jako aromaty,
ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, owocowe aromaty, inne niż esencje, aromaty w formie sosów w proszku,
bazy do przyrządzania koktajli mlecznych, roślinne aromaty do napojów, słone aromaty spożywcze do żywności,
ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów,
ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do napojów,
ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do artykułów
spożywczych, ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty
do artykułów spożywczych, jadalne aromaty do artykułów
żywnościowych, naturalne aromaty dodawane do lodów,
aromaty do ciast, preparaty aromatyczne do wypieków,
preparaty aromatyczne do cukierków, aromaty do przekąsek, ekstrakty przypraw, marynaty zawierające przyprawy,
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), dodatki smakowe
i przyprawy, sól spożywcza o obniżonej zawartości sodu,
preparaty do żywności zawierające sól spożywczą, dodatki
do żywności takie jak substancje stanowiące substytuty soli,
ekstrakty drożdżowe, hydrolizaty biała roślinnego, autolizaty
drożdżowe, glutaminiany do celów spożywczych, rybonukleotydy, przyprawy, pochodne soi, modyfikatory smaku,
aminokwasy, kwasy organiczne, chemiczne przyprawy kuchenne, cukry, substancje konserwujące, regulatory kwasowości, substancje wzbogacające wartość odżywczą jako preparaty przyprawowe, minerały przeznaczone do stosowania
w środkach spożywczych, artykułach żywnościowych jako
preparaty przyprawowe o obniżonej lub niskiej zawartości
soli, 32 napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, proszki
do sporządzania napojów, preparaty do produkcji napojów,
esencje do produkcji napojów, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, mieszanki do sporządzana
napojów, proszki do sporządzania napojów, syropy do napojów bezalkoholowych, soki, soki warzywne, koncentraty
soków owocowych, koncentraty do sporządzania napojów
owocowych, 33 ekstrakty napojów alkoholowych, alkoholowe ekstrakty owocowe.
487249
(220) 2018 06 19
MCKEEN-BEEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisków
(540) McKEEN-BEEF We don’t make BEEF.
We make BEEF better.

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 03.04.04, 03.04.13, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 29 wołowina, mięso świeże, mięso mrożone,
mięso paczkowane, 40 ubój zwierząt.
487276
(220) 2018 06 19
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) ALLEGRO SMART!
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie
obsługiwania sklepów on-line, aplikacje mobilne w zakresie
obsługiwania sklepów on-line, 35 obsługa rynków on-line
w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych mię(210)
(731)

59

dzy osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów,
udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie
przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania
cen, usługi marketingowe, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej,
za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz
realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, usługi handlu on-line w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny on-line z tym
związane, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu
pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu
pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, w tym zwłaszcza w zakresie: dostawy towarów,
śledzenia przesyłek, płatności ratalnych, zniżek lub podwyższenia jakości obsługi, usługi informacyjne dotyczące wyżej
wymienionych usług, 42 usługi komputerowe, mianowicie
udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu
internetowego, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób
trzecich, informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS)
w zakresie obsługiwania sklepów on-line.
487277
(220) 2018 06 19
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) ALLEPAY
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie
obsługiwania sklepów on-line, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania sklepów on-line, oprogramowanie
do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych
na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie do potwierdzania
tożsamości, oprogramowanie zabezpieczające, aplikacje
mobilne do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, aplikacje mobilne do uwierzytelniania, aplikacje mobilne do potwierdzania tożsamości, aplikacje mobilne zabezpieczające,
karty płatnicze, 36 usługi finansowe, przelewy i transakcje
finansowe oraz usługi płatnicze, transfer funduszy, zabezpieczanie funduszy, przelew funduszy na zakup towarów
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych,
przetwarzanie płatności elektronicznych, usługi w zakresie
elektronicznych płatności, usługi przekazywania pieniędzy
za pośrednictwem środków elektronicznych, obsługa płatności, usługi w zakresie płatności zdalnych, usługi bankowe,
usługi leasingowe, faktoring, finansowanie zakupów w formie leasingu, usługi kredytowe, ubezpieczenia, ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych, rating
wiarygodności finansowej, ubezpieczeniowej, kredytowej,
usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, dostarczanie
ratingów kredytowych, przetwarzanie i dostarczanie danych
finansowych oraz usługi oceniania ryzyka, sprawdzania ryzyka i ubezpieczania od ryzyka, usługi w zakresie ocen ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, pobieranie płatności
za towary i usługi, usługi w zakresie wirtualizowanych kart
płatniczych, 42 oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów on-line, projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do przetwarzania opłat elektronicznych, elektronicznego
(210)
(731)
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przetwarzania transferu funduszy, procesów uwierzytelniania, oprogramowanie jako usługa do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich
i przez osoby trzecie, oprogramowanie do uwierzytelniania
jako usługa, oprogramowanie do potwierdzania tożsamości
jako usługa, oprogramowanie zabezpieczające jako usługa,
45 usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości osoby.
487290
(220) 2018 06 19
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
W POLSCE, Warszawa
(540) TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
w POLSCE

(210)
(731)

Nr ZT31/2018

taż w zakresie edukacji humanitarnej i poprawy dobrostanu
zwierząt, organizowanie i obsługa konferencji, organizacja
konferencji edukacyjnych, organizacja szkoleń, organizowanie i prowadzenie kongresów, nauczanie w zakresie ochrony
środowiska i edukacji humanitarnej, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, pisanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
do nadawania za pośrednictwem usług teletekstu, pisanie
tekstów [innych niż teksty reklamowe], publikowanie drogą
elektroniczną, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe.
(210) 487292
(220) 2018 06 19
(731) RYWACKA ANNA PAUZZA, Pasieka
(540) PAUZZA

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 26.01.01,
26.01.04, 26.01.06, 26.01.12, 26.01.13, 26.01.18, 26.01.21,
01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 01.01.13, 09.01.10, 26.03.01,
26.03.05, 26.03.12, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 31 zwierzęta żywe, 35 dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków,
prospektów, broszur], komputerowe bazy danych darczyńców oraz identyfikacji zwierząt, komputerowe zarządzanie
plikami, kompilowanie i systematyzowanie informacji w bankach danych, marketing bezpośredni, marketing dotyczący
promocji, marketing imprez i wydarzeń, marketing telefoniczny, marketing towarów i usług na rzecz innych, ogłoszenia drobne, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, pokazy towarów dla celów reklamowych,
pokazy towarów do celów promocyjnych, pokazy towarów
i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także
na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, reklama, reklama banerowa, reklama bezpośredniej
odpowiedzi, reklama korespondencyjna, reklama na billboardach elektronicznych, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych],
reklama on-line za pośrednictwem komputerowej sieci
komunikacyjnej, uaktualnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie broszur reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur,
ulotek informacyjnych i próbek], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, zarządzanie bazami danych, 36 zbiórki
funduszy na cele charytatywne, organizacja zbiórek, organizacja zbiórek charytatywnych, organizowanie funduszy
na cele dobroczynne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 38 przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, transmisja plików cyfrowych, transmisja plików
danych, audio, wideo i multimedialnych, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, usługi komunikacji telefonicznej świadczone w zakresie gorących linii i centrów
obsługi telefonicznej, 41 edukacja [nauczanie], informacja
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, instruk-

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.19, 29.01.02, 29.01.11
(510), (511) 25 odzież damska, odzież codzienna, odzież
rekreacyjna, odzież wieczorowa, odzież sportowa, odzież
do spania, odzież dżinsowa, odzież wierzchnia, nakrycia głowy, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bielizna, bielizna
dla kobiet, bielizna nocna, biustonosze, body [odzież], bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bezrękawniki, podkoszulki,
topy [odzież], koszulki z krótkim rękawem, T-shirty z krótkim
rękawem, koszule, koszule codzienne, koszule eleganckie,
bluzy dresowe, golfy [odzież], swetry, kombinezony [odzież],
spódnice, sukienki damskie, tuniki, kurtki, kurtki bluzy, kurtki
dżinsowe, kurtki sportowe, płaszcze, spodnie, spodnie dresowe, dżinsy, legginsy, krótkie spodnie, szorty, skarpetki, czapki [nakrycia głowy], czapki dziane, czapki z daszkiem, szale,
chusty [odzież], 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone
on-line w zakresie następujących towarów: odzież damska,
odzież codzienna, odzież rekreacyjna, odzież wieczorowa,
odzież sportowa, odzież do spania, odzież dżinsowa, odzież
wierzchnia, nakrycia głowy, artykuły odzieżowe w stylu
sportowym, bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna nocna, biustonosze, body [odzież], bluzki, bluzki z krótkimi rękawami,
bezrękawniki, podkoszulki, topy [odzież], koszulki z krótkim
rękawem, T-shirty z krótkim rękawem, koszule, koszule codzienne, koszule eleganckie, bluzy dresowe, golfy [odzież],
swetry, kombinezony [odzież], spódnice, sukienki damskie,
tuniki, kurtki, kurtki bluzy, kurtki dżinsowe, kurtki sportowe,
płaszcze, spodnie, spodnie dresowe, dżinsy, legginsy, krótkie
spodnie, szorty, skarpetki, czapki [nakrycia głowy], czapki
dziane, czapki z daszkiem, szale, chusty [odzież].
(210) 487293
(220) 2018 06 19
(731) KLECHA ANNA, Mielec
(540) primal art
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(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.15, 27.05.17, 26.13.01,
26.01.01, 26.01.05
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, usługi rozrywkowe, imprezy kulturalne, informacje dotyczące działalności kulturalnej, nauczanie i szkolenia, kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, organizowanie grupowych zajęć
rekreacyjnych, organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, organizowanie przedstawień, organizowanie
rozrywki wizualnej i muzycznej, organizowanie widowisk
w celach kulturalnych, prezentacja dzieł teatralnych, przeprowadzanie aktywności kulturalnych, szkolenia ruchowe dla dzieci, udzielanie informacji w dziedzinie muzyki,
udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów w celach kulturalnych,
organizowanie i prowadzenie warsztatów w celach rekreacyjnych, zapewnianie zajęć kulturalnych, zapewnianie
zajęć rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowych w zakresie rozwoju osobistego, usługi
edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej
dzieci, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie konkursów artystycznych, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, 44 usługi
w zakresie zdrowia psychicznego, usługi psychoterapeutyczne, terapia sztuką, usługi w zakresie muzykoterapii,
usługi psychologów, terapia psychologiczna dla małych
dzieci.
487300
(220) 2018 06 19
ZARZYCKI LESZEK HURTOWNIA PŁYT WIÓROWYCH
MEBLOPŁYT, Kielce
(540) MEBLOPŁYT
(510), (511) 19 płyty wiórowe, płyty pilśniowe, płyty wiórowe laminowane, laminowane płyty pilśniowe, płyty pilśniowe twarde, płyty wiórowe fornirowane, płyta ze sklejki, płyty wiórowe do użytku w budownictwie, 20 płyty
meblowe, blaty kuchenne, fronty meblowe PCV (lakierowane, fornirowane, drewniane, akrylowe, sklejka), płyta
meblowa OSB.
(210)
(731)
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(210) 487306
(220) 2018 06 19
(731) UAB MV GROUP Asset Management, Wilno, LT
(540) Stumbro STARKA

(531)

27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.24, 03.07.07, 03.07.24, 03.07.25, 05.03.13, 11.03.02,
11.03.05, 11.03.20, 19.07.01, 25.01.19, 26.11.10, 26.11.13,
09.03.02, 09.03.13, 26.01.02, 26.01.15, 26.13.01, 26.04.04,
26.04.06, 26.04.10, 26.04.15, 26.04.18, 05.13.25, 09.01.11
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gorzkie
nalewki.
487325
(220) 2018 06 20
SALES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Sales GROUP
(210)
(731)

(210) 487305
(220) 2018 06 19
(731) INFORMATION MARKET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) tu Tankuj
(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.11, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 36 pośrednictwo finansowe.
487333
(220) 2018 06 20
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) KORTEZ
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 24.17.24, 07.01.15,
15.01.23, 26.11.10, 26.11.12, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.12
(510), (511) 35 usługi porównywania cen paliw, prognozy
i analizy ekonomiczne dotyczące rynku paliw, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi informacyjne dla konsumentów, organizowanie konkursów dla konsumentów.

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 20 meble tapicerowane, tapczany rozkładane.
(210)
(731)

487334
(220) 2018 06 20
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
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(540) FIORES

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 26 sztuczne rośliny.
(210) 487354
(220) 2018 06 20
(731) PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) 1-MNA

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.23, 27.05.24,
27.07.01, 27.07.11, 27.07.21, 27.07.24, 24.17.01, 26.01.01,
26.01.05, 26.01.08, 26.01.12, 26.01.17, 26.01.18, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08, 26.05.04, 26.05.08, 26.05.09, 02.09.25,
25.07.08
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność
i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
487360
(220) 2018 06 20
BROWAR BK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) NA KCA
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, napoje energetyczne, napoje izotoniczne.
(210)
(731)

487391
(220) 2018 06 21
M.T.L. MAXFILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ParaBara
(510), (511) 9 filmy, seriale, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, nagranych płyt kompaktowych, płyt fonograficznych, w formacie
elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD,
DVD, nagrania audio, muzyka cyfrowa do pobrania, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, zapisane nośniki dźwięku,
urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego
w formie analogowej i cyfrowej, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 35 reklama, usługi marketingowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, a mianowicie ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowa(210)
(731)

Nr ZT31/2018

nie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne,
przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, produkcja filmów reklamowych, marketing internetowy, publikowanie tekstów sponsorowanych,
lokowanie produktów, usługi merchandisingu, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, usługi produkcji
audycji i filmów reklamowych dla prasy, radia, telewizji,
filmu, Internetu, usługi w zakresie organizacji pokazów
i wystaw, usługi profesjonalnego zarządzania działalnością
kulturalno-artystyczną, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej poprzez sprzedaż następujących
towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo
- ozdobnym, tj.: płyt CD, płyt DVD, nośników z nagraniami
muzycznymi, nośników z nagraniami filmowymi, fotografii,
artykułów piśmiennych i biurowych, z wyjątkiem mebli,
książek, gazet, czasopism, katalogów, plakatów, albumów,
kalendarzy, dzieł sztuki oraz figurek z papieru i kartonu, drukowanych wzorów na odzież, nalepek na zderzaki samochodowe, kart bożonarodzeniowych, kartek z życzeniami,
notesów, zeszytów, drukowanych zaproszeń, przedmiotów
ze skóry i imitacji skóry, bagaży i toreb do przenoszenia,
plecaków, parasoli, przeciwsłonecznych parasoli, portfeli,
odzieży, obuwia i nakryć głowy, gier, zabawek i przedmiotów do zabawy, artykułów gimnastycznych i sportowych,
ozdób choinkowych, sprzętu do gier wideo, piwa, napojów
bezalkoholowych, napojów izotonicznych, gier komputerowych, programów komputerowych, aplikacji mobilnych,
magnesów dekoracyjnych, pokrowców i futerałów na laptopy, etui na telefony komórkowe, 41 rozrywka, usługi zespołu muzycznego, usługi artystyczne i rozrywkowe związane z branżą muzyczną, działalność estradowa, występy
artystyczne i wokalne, usługi w zakresie organizowania
koncertów zespołów muzycznych, organizowanie imprez
artystycznych, muzycznych, słowno-muzycznych i tanecznych, organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych,
audycji radiowych, produkcja i dystrybucja filmów, seriali,
nagrań muzycznych, programów telewizyjnych, audycji
radiowych, organizacja teleturniejów i konkursów, publikowanie tekstów związanych z muzyką, udostępnianie filmów, seriali i muzyki on-line, montaż materiałów audio oraz
wideo, usługi organizacji audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, usługi dostarczania muzyki, video,
dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www
poprzez Internet, usługi wydawnicze: publikowanie książek
i innych materiałów drukowanych, magazynów, czasopism,
gazet w formie papierowej i elektronicznej, udostępnianie
ich w sieci internetowej, usługi pisania piosenek, usługi
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej
i filmowej, usługi organizacji i produkcji nagrań filmowych,
dźwiękowych, usługi w zakresie komponowania muzyki.
487430
(220) 2018 06 21
NOWAK DARIUSZ PROMAR ZAKŁAD PRODUKCJI
MASZYN ROLNICZYCH, Złotki
(540) PROMAR
(210)
(731)

Nr ZT31/2018
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.06, 26.04.18, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 7 mechaniczne narzędzia rolnicze, rolnicze
maszyny rozprowadzające, opryskiwacze rolnicze, maszyny rolnicze do kultywacji, narzędzia rolnicze montowane
do przyczepy i do ciągników, maszyny i urządzenia rolnicze,
ogrodnicze i leśne, maszyny uprawowe do użytku rolniczego, narzędzia rolnicze inne niż o napędzie ręcznym, urządzenia spryskujące, w postaci przyczep, do użytku rolniczego,
zgrabiarki, kosiarki, przetrząsacze siana i świeżo skoszonych
roślin zielonych, brony, maszyny i narzędzia do rozprowadzania nawozów inne niż narzędzia ręczne, 35 promocja
sprzedaży, pośrednictwo handlowe, organizowanie pokazów towarów w celach promocyjnych i handlowych, organizowanie wystaw i targów w celach promocyjnych i handlowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna takich towarów jak:
maszyny i narzędzia do rozprowadzania nawozów inne niż
narzędzia ręczne, mechaniczne narzędzia rolnicze, opryskiwacze rolnicze, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze
i leśne, maszyny uprawowe do użytku rolniczego, zgrabiarki,
kosiarki, przetrząsacze siana i świeżo skoszonych roślin zielonych, brony, maszyny i narzędzia do rozprowadzania nawozów inne niż narzędzia ręczne.
487435
(220) 2018 06 21
PRICELESSO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) P Pricelesso Łączymy oferty, łączymy ludzi.
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 26.04.12, 26.04.18, 27.05.01, 20.05.15
(510), (511) 35 organizowanie aukcji, organizowanie aukcji internetowych, organizacja i przeprowadzanie pchlich
targów, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji
odwrotnych za pośrednictwem komputera i sieci telekomunikacyjnych, organizowanie i prowadzenie aukcji, organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu,
organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [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 produktów, pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], pośrednictwo
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz
osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów,
pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], pozyskiwanie umów
kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży
towarów, pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych 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, przeprowadzanie wystaw w celach handlowych, usługi aukcyjne
on-line, usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem Internetu,
usługi aukcyjne świadczone za pośrednictwem sieci tele-
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komunikacyjnych, usługi handlowe on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja
odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi pośrednictwa w handlu, usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, usługi w zakresie ogłoszeń
drobnych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży
wysyłkowej, marketing internetowy, organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem telefonów komórkowych, organizacja targów handlowych,
organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych,
organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i przeprowadzanie aukcji, porady,
pytania i informacje dotyczące działalności gospodarczej.
(210) 487449
(220) 2018 06 22
(731) MODUŁ SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) MODUŁ SYSTEM

(531) 26.04.03, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 domy przenośne z metalu, metalowe modułowe przenośne elementy budowlane, modułowe prefabrykowane konstrukcje budowlane metalowe, pawilony
metalowe, 19 niemetalowe domy przenośne, niemetalowe
prefabrykowane elementy budowlane, domy modułowe
niemetalowe, niemetalowe modułowe elementy, pawilony
wykonane z materiałów niemetalowych, 37 usługi budowlane, naprawy, montaż prefabrykowanych elementów z różnych materiałów, remonty i adaptacja pomieszczeń.
(210) 487451
(220) 2018 06 22
(731) KOZŁOWSKI WOJCIECH PERFECT HURT, Tłuczań
(540) WILD HORSE
(510), (511) 18 wyroby ze skóry i z imitacji skóry, portfele,
portfele skórzane, paski, torby.
487459
(220) 2018 06 22
PUNTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) PUNTO
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi w zakresie: kawiarni, restauracji, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, pubów, usługi klubów
nocnych, usługi w zakresie przygotowywanie potraw na zamówienie i ich dostawa, catering.
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(210) 487462
(220) 2018 06 22
(731) STEFANIAK ARTUR ASBND, Legionowo
(540) asbnd
(510), (511) 35 marketing ukierunkowany, reklama, zapewnianie reklamy w celu wynajmu i dzierżawy mieszkań, apartamentów, nieruchomości, nieruchomości komercyjnych i samochodów, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi reklamowe
świadczone dla innych podmiotów, zapewnianie powierzchni
reklamowej na stronach internetowych, promowanie towarów
i usług osób trzecich, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi pośrednictwa w handlu, organizowanie
transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, w szczególności
w zakresie zakupu, sprzedaży i wynajmu lub innej formy przyznawania prawa do wszelkiego rodzaju towarów handlowych,
w tym za pośrednictwem platformy internetowej, organizowanie kontaktów handlowych i biznesowych, zapewnianie internetowych katalogów biznesowych, udzielanie informacji o towarach i usługach przez internet, usługi handlu elektronicznego
i usługi zarządzania oraz zarządzanie fakturami w elektronicznych systemach zamówień, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, udostępnianie
komputerowych baz danych on-line oraz umożliwienie przeszukiwania baz danych on-line, usługi komputerowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
administracja i zarządzanie bazami danych, administrowanie
programami lojalności konsument.

(210)
(731)

487468
(220) 2018 06 24
GRONOWSKA RENATA
ZAKŁAD MECHANIKI PRECYZYJNEJ, Baby
(540) ZMP
(510), (511) 7 dysze paliwowe, zawory paliwowe, pompy
paliwowe, pompy paliwowe do pojazdów lądowych, pompy
samoregulujące [inne niż do podawania paliwa na stacjach
benzynowych], wtryskiwacze paliwa, pompy wtryskowe paliwa, silnikowe pompy paliwowe, wtryskiwacze paliwa do silników, przyrządy do wtrysku paliwa, części wtryskiwaczy
paliwa do silników pojazdów lądowych i wodnych, pompy
paliwowe do pojazdów mechanicznych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej układów paliwowych i pomp paliwowych, wtryskiwaczy paliwa, dysz i zaworów paliwowych,
37 naprawa części do układów paliwowych.

(210)
(731)

(210)
(731)

487469
(220) 2018 06 24
GRONOWSKA RENATA
ZAKŁAD MECHANIKI PRECYZYJNEJ, Baby
(540) ZMP
(210)
(731)

(531) 15.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 dysze paliwowe, zawory paliwowe, pompy
paliwowe, pompy paliwowe do pojazdów lądowych, pompy
samoregulujące [inne niż do podawania paliwa na stacjach
benzynowych], wtryskiwacze paliwa, pompy wtryskowe paliwa, silnikowe pompy paliwowe, wtryskiwacze paliwa do silników, przyrządy do wtrysku paliwa, części wtryskiwaczy
paliwa do silników pojazdów lądowych i wodnych, pompy
paliwowe do pojazdów mechanicznych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej układów paliwowych i pomp paliwowych, wtryskiwaczy paliwa, dysz i zaworów paliwowych,
37 naprawa części do układów paliwowych.

Nr ZT31/2018

487471
(220) 2018 06 25
TELETORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) teletorium mobile & lifestyle

(531) 26.15.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, akcesoria do telefonów
komórkowych mianowicie: anteny, urządzenia dopasowujące do anten, baterie, obudowy do telefonów komórkowych, karty pamięci, kable, klawiatury, telefoniczne zestawy
głośnomówiące, ładowarki do telefonów komórkowych,
mikrofony, słuchawki, podzespoły elektroniczne, generatory dźwięku, wyświetlacze, złącze przejściowe, ładowarki
do akumulatorków, zestawy słuchawkowe, wyłączniki zasilania, złączki zasilania, uchwyty karty SIM, futerały, kasety,
podstawki i pokrowce ochronne z plastiku lub tworzywa
sztucznego do sprzętu łącznościowego, uchwyty obrotowe
z tworzyw sztucznych do telefonów komórkowych, 18 kasety jako pokrowce, pokrowce ochronne ze skóry lub imitacji
skóry na telefony i akcesoria komórkowe.
487473
(220) 2018 06 25
TELETORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) me&my phone

(531) 24.17.25, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 kable USB- C, kable micro-USB, kable lightning,
nakładki do telefonów, etui do telefonów, etui Book Magnet
do telefonów, uchwyty samochodowe do telefonów, szkła
i folie ochronne do telefonów, ładowarki sieciowe, ładowarki
samochodowe, słuchawki przewodowe, słuchawki bezprzewodowe, powerbanki, wideorejestratory, transmitery FM,
smartwatche, smartbandy.
487475
(220) 2018 06 25
GALITSYNA ART GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TEATR PIASKU
(210)
(731)

(531) 02.09.14, 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi artystyczne, publiczne pokazy artystyczne w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, publiczne
pokazy i warsztaty edukacyjne związane ze sztuką wizualną,
usługi w zakresie publicznych występów i pokazów o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub edukacyjnym, usługi organizowania, produkcji i rozpowszechniania widowisk
i imprez artystycznych związanych ze sztukami wizualnymi,
pokazy i widowiska artystyczne w zakresie tworzenia obra-
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zów i dzieł sztuki w celach rozrywkowych lub edukacyjnych,
organizacja i produkcja widowisk, wystawianie spektakli
na żywo, produkcja sztuk, reżyserowanie lub wystawianie
sztuk, usługi edukacyjne w zakresie sztuki, usługi galerii sztuki,
usługi związane z wystawami sztuki, usługi rezerwacji miejsc
na spektakle, usługi informacji o imprezach rozrywkowych
i edukacyjnych, usługi artystów teatralnych, usługi teatralne,
usługi fotografów, usługi w zakresie fotoreportaży, usługi edukacyjne, organizacja i prowadzenie warsztatów i szkoleń, usługi organizowania wystaw edukacyjnych lub rozrywkowych,
organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi organizacji
i prowadzenia spektakli, realizacja spektakli, produkcja przedstawień edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
pokazów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, pokazy
kinowe, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, wystawy sztuki, usługi galerii sztuki, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, produkcja filmów
innych niż reklamowe, pokazy cyrkowe.
487476
(220) 2018 06 25
GALITSYNA ART GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TEATR PIASKU
(510), (511) 41 usługi artystyczne, publiczne pokazy artystyczne w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, publiczne
pokazy i warsztaty edukacyjne związane ze sztuką wizualną,
usługi w zakresie publicznych występów i pokazów o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub edukacyjnym, usługi organizowania, produkcji i rozpowszechniania widowisk
i imprez artystycznych związanych ze sztukami wizualnymi,
pokazy i widowiska artystyczne w zakresie tworzenia obrazów i dzieł sztuki w celach rozrywkowych lub edukacyjnych,
organizacja i produkcja widowisk, wystawianie spektakli
na żywo, produkcja sztuk, reżyserowanie lub wystawianie
sztuk, usługi edukacyjne w zakresie sztuki, usługi galerii sztuki,
usługi związane z wystawami sztuki, usługi rezerwacji miejsc
na spektakle, usługi informacji o imprezach rozrywkowych
i edukacyjnych, usługi artystów teatralnych, usługi teatralne,
usługi fotografów, usługi w zakresie fotoreportaży, usługi edukacyjne, organizacja i prowadzenie warsztatów i szkoleń, usługi organizowania wystaw edukacyjnych lub rozrywkowych,
organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi organizacji
i prowadzenia spektakli, realizacja spektakli, produkcja przedstawień edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
pokazów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, pokazy
kinowe, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, wystawy sztuki, usługi galerii sztuki, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, produkcja filmów
innych niż reklamowe, pokazy cyrkowe.
(210)
(731)

487501
(220) 2018 06 25
SURPASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Surpass-Care
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210)
(731)

(210) 487502
(220) 2018 06 25
(731) KOCHMAŃSKI MACIEJ WWW.SKORZANY.COM,
(540) Kochmanski studio kreacji
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(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio, etui do tabletów, etui na akcesoria optyczne, etui
na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na kalkulatory podręczne, etui na karty kredytowe jako dopasowane oprawki,
etui na okulary dziecięce, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui
na smartfony, etui na urządzenia do magazynowania danych, etui na urządzenia do przechowywania muzyki, etui
typu Flip Cover do smartfonów, etui z klapką do telefonów
komórkowych, futerały do telefonów komórkowych ze skóry
lub imitacji skóry, okulary przeciwsłoneczne, paski do aparatów fotograficznych, paski do okularów przeciwsłonecznych,
paski do telefonów komórkowych, paski do zegarków przekazujące dane do innych urządzeń elektronicznych, skórzane
etui na telefony komórkowe, torby do noszenia komputerów,
18 aktówki wykonane z imitacji skóry, aktówki wykonane
ze skóry, aktówki, dyplomatki, brezentowe torby na zakupy,
duże torby podróżne ze sztywnej skóry, duże, lekkie torby
sportowe do noszenia na nadgarstku, etui na banknoty, etui
na bilety okresowe, etui na karty jako portfele, etui na karty
kredytowe, etui na klucze wykonane ze skóry oraz imitacji
skóry, etui na prawo jazdy, etui na wizytówki, etui, futerały
na dokumenty, futerały w postaci etui na klucze, kosmetyczki jako saszetki na przybory toaletowe], kufry bagażowe,
kufry i torby podróżne, kufry i walizki, małe plecaki, małe
torby dla mężczyzn, małe walizki, niewielkie torby podróżne, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, nosidełka
do noszenia niemowląt przez ramię, nosidełka kangurki niemowlęce, parasole dla dzieci, parasole i parasolki, parasole
nieprzemakalne, parasole teleskopowe, paski z imitacji skóry,
pasy do bagażu, pasy na ramię, plecaki sportowe, plecaki
turystyczne, plecaki uczniowskie, plecaki wycieczkowe, plecaki, podróżne pokrowce na krawaty, podróżne torby na garderobę wykonane ze skóry, podróżne torby na ubranie, pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki
na wizytówki, pokrowce do garniturów, pokrowce na bagaż,
pokrowce na klucze, pokrowce na parasole, pokrowce na parasolki, pokrowce podróżne na ubrania, portfele damskie
nie z metali szlachetnych, portfele do przypinania na pasku,
portfele na karty wizytowe, portfele na karty, portfele skórzane, portfele, portmonetki wykonane ze skóry, przeciwsłoneczne parasole, pudła skórzane na kapelusze, saszetki
biodrowe, saszetki męskie, składane teczki, teczki i aktówki,
teczki na dokumenty, teczki ze skóry, torby do pracy, torby
kurierskie, torby lekkoatletyczne, torby na garnitury, koszule i sukienki, torby na jednodniowy pobyt, torby na odzież
sportową, nerki jako torby na pas i na biodra, torby na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, torby na wyjazdy
weekendowe, torby na zakupy wielokrotnego użytku, torby
na zakupy wykonane ze skóry, torby naramienne dla dzieci, torby
płócienne, podręczne torby podróżne, torby podróżne na buty,
torby podróżne wykonane z imitacji skóry, torby podróżne wykonane z tworzyw sztucznych, torby podróżne wykonane ze skóry,
torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, torby sportowe, torby szkolne na książki, torby turystyczne, torby typu kufry podróżne, torby uniwersalne, torby w kształcie walca, torby wykonane
ze skóry, torebki wykonane ze skóry, torebki - paski na biodra, torebki - paski, walizeczki, walizki biznesowe, walizki na dokumenty,
walizki na pobyt jednodniowy, walizki podróżne, walizki skórzane,
walizki, wyroby rymarskie ze skóry, zawieszki, etykiety na bagaż
wykonane ze skóry, 25 chustki i apaszki, futra jako odzież, krawaty,
muszki, nakrycia głowy, paski jako odzież, paski do smokingów,
paski skórzane, paski tekstylne, paski wykonane z imitacji
skóry, paski z materiału, rękawiczki, szelki.
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487503
(220) 2018 06 25
RAPA S. MIĘDLAR, W. I I. SZYMAŃSCY
SPÓŁKA JAWNA, Lublin
(540) RAPA
(210)
(731)

Nr ZT31/2018

(210) 487508
(220) 2018 06 25
(731) SPŁAWSKI RAFAŁ, Mierzyn
(540) Berlinerfabriek

(531) 01.15.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlenia, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne,
części, elementy i podzespoły do wyżej wymienionych
urządzeń.
(210) 487505
(220) 2018 06 25
(731) TORBICZ JACEK, Kraków
(540) PRESTIGE TOURS

(531) 02.01.11, 08.01.04, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada
i desery.
(210) 487516
(220) 2018 06 25
(731) JAMORSKI I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI, Kraków
(540) PJ JAMORSKI I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI

(531) 01.05.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport, pakownie i składowanie towarów,
organizowanie podróży, prowadzenie biur turystycznych, organizowanie turystyki krajowej i zagranicznej.
487506
(220) 2018 06 25
SUPERBET KEMPISTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zakrze
(540) SUPERBET
(510), (511) 14 beton, betonowe elementy budowlane,
bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla
budownictwa, konstrukcje budowlane niemetalowe, cegły, cement, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu
lub marmuru, elementy wykończeniowe budowlane
niemetalowe, wyroby - kamieniarstwo, materiały wiążące do produkcji - kamienie, kamień, kamień budowlany,
łupek, łupki dachowe, dachówka - łupkowa, proszek łupkowy, cement magnezjowy, margiel wapienny, marmur,
materiały budowlane niemetalowe, materiały do pokryć
nawierzchni drogowych, mozaiki dla budownictwa, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, płoty, parkany niemetalowe, płytki ścienne
niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe,
płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, podłogowe płyty parkietowe, słupy cementowe,
słupy niemetalowe dla budownictwa, słupy niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, słupy ogłoszeniowe
niemetalowe, słupy telegraficzne niemetalowe, sztuczny
kamień.
(210)
(731)

(531) 26.04.06, 27.05.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi świadczone przez
prawników, praktykantów adwokackich i rzeczników
na rzecz osób fizycznych, grup osób fizycznych, organizacji
i przedsiębiorstw.
487517
(220) 2018 06 25
OSTEOMEDIS-CENTRUM REHABILITACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Osteomedis
(510), (511) 44 akupunktura, opieka zdrowotna związana
z akupunkturą, osteopatia, opieka zdrowotna związana
z osteopatią, rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, rehabilitacja pacjentów uzależnionych od alkoholu, informacja medyczna, pomoc medyczna, opieka pielęgniarska - medyczna, ambulatoryjna opieka medyczna,
medyczna pielęgnacja stóp, opieka medyczna i zdrowotna,
pomoc medyczna w nagłych wypadkach, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, chiropraktyka
[nastawianie kręgosłupa], terapia mowy, terapia ciepłem
[medyczna], terapia mowy i słuchu, poradnictwo związane z terapią zajęciową, terapia psychologiczna dla małych
dzieci, fizjoterapia, leczenie alergii, leczenie psychologiczne, usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem
ludzi, usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem
zwierząt, usługi analiz medycznych związane z leczeniem
pacjentów, usługi analiz medycznych związanych z leczeniem osób, usługi w zakresie patologii związane z leczeniem osób, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi medyczne związane
z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostne(210)
(731)
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go, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem
i przetwarzaniem komórek macierzystych, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem
komórek ludzkich, leczenie zwichnięć stawów, skręceń,
złamań kości lub podobnych urazów (judo-seifuku), usługi
analiz medycznych związane z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medyczne, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi ludzkiej, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem
i przetwarzaniem krwi pępowinowej, usługi badań przesiewowych w zakresie zapalenia wątroby, badania medyczne,
medyczne badania osób, badania poziomu cholesterolu,
badania przesiewowe osteoporozy, usługi badania cukrzycy, badania przesiewowe, usługi badania wzroku [zakłady
optyczne], badania genetyczne do celów medycznych,
usługi w zakresie badania moczu, usługi w zakresie badania surowic, badania rentgenowskie w celach medycznych,
usługi badania korzystania z leków, badania przesiewowe
w zakresie chorób układu naczyniowego, badania w celu
oceny zagrożenia dla zdrowia.
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trzeby tematycznych parków rozrywki, 43 ośrodki wypoczynkowe, usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach
wypoczynkowych, usługi restauracyjne.
487540
(220) 2018 06 26
GRUPA CHORTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) WÓDKA MANUFAKTUROWA DUCH PUSZCZY CRAFT
DISTILLERY
(210)
(731)

(531) 03.04.13, 26.11.03, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), alkohole wysokoprocentowe.

487520
(220) 2018 06 25
BŁASZCZYŃSKI RADOSŁAW FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KOALICJA, Kraków
(540) Kult Tattoo
(510), (511) 44 salony tatuażu, laserowe usuwanie tatuaży,
usługi w zakresie tatuażu, tatuowanie, usługi w zakresie kolczykowania ciała (piercing).

(210) 487614
(220) 2018 06 27
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) medana

487530
(220) 2018 06 25
PIETREK MARCIN USŁUGI POGRZEBOWE PIETREK,
Gliwice
(540) Pietrek
(510), (511) 26 wieńce z kwiatów sztucznych, sztuczne kwiaty, 31 wieńce pogrzebowe, wieńce z kwiatów naturalnych,
kwiaty, kwiaty cięte, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna wieńców i palm, wyrobów florystycznych, trumien, urn, krzyży,
akcesoriów pogrzebowych, 45 usługi pogrzebowe, usługi
pogrzebowe towarzyszące kremacji, prowadzenie ceremonii
pogrzebowych.

(531) 26.01.03, 26.02.07, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 3 mydła, perfumy, olejki eteryczne, kosmetyki,
płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna żywność oraz substancje
przystosowane do użytku medycznego lub weterynaryjnego, suplementy diety dla ludzi.

(210)
(731)

(210)
(731)

(210) 487531
(220) 2018 06 26
(731) SIKORA STEFAN LEONARD, Kielce
(540) POLONEZ GATE NIESKOŃCZENIE DUŻO WRAŻEŃ

(210) 487621
(220) 2018 06 27
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) polfa warszawa

(531) 26.01.03, 26.02.07, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 3 mydła, perfumy, olejki eteryczne, kosmetyki,
płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna żywność oraz substancje
przystosowane do użytku medycznego lub weterynaryjnego, suplementy diety dla ludzi.
(531) 24.17.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie do technologii biznesowych, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, 41 rozrywka w postaci wyścigów samochodowych, organizowanie wyścigów rowerowych, usługi rozrywkowe świadczone
na torze wyścigowym, usługi edukacyjne świadczone przez
turystyczne placówki wypoczynkowe, usługi salonów gier
wirtualnej rzeczywistości, podyplomowe kursy szkoleniowe
związane z technologią inżynieryjną, usługi w zakresie parków tematycznych, udostępnianie obiektów i sprzętu na po-

487626
(220) 2018 06 27
FOLTYŃSKA DOROTA PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE DORA, Częstochowa
(540) Dora
(210)
(731)
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(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 prowadzenie punktu sprzedaży detalicznej,
hurtowej i wysyłkowej z materiałami lakierniczymi, kosmetykami samochodowymi, środkami i preparatami chemicznymi do samochodów, szamponami aktywnymi, woskami,
czyściwami, ściereczkami i ręcznikami do pielęgnacji i mycia
samochodów, akcesoriami do mycia samochodów, rozcieńczalnikami, rozpuszczalnikami, preparatami do konserwacji
podwozia samochodowego, gąbkami polerskimi, glinkami
czyszczącymi.
(210) 487631
(220) 2018 06 28
(731) JAROSZEK ROBERT GLOB CAB TAXI, Warszawa
(540) 1-9668 Glob TAXI JESTEŚMY UPRZEJMI

(531)

16.01.11, 01.05.01, 01.05.06, 26.01.02, 25.01.01, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 39 usługi: taksówkowe, przewozu osób samochodami osobowymi i autobusami, przewozu bagaży, przewozu ładunków, przeprowadzek, pośrednictwo w zamawianiu i podstawianiu taksówek, w tym usługi przywoławcze
taksówek (radio-taxi).
(210) 487634
(220) 2018 06 28
(731) SMOLIŃSKI KRZYSZTOF, Pruszków
(540) Double Needle
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do celów medycznych lub weterynaryjnych, odczynniki
chemiczne, inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, preparaty chemiczne do celów naukowych, inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, witaminy dla
przemysłu spożywczego, witaminy do użytku w produkcji
farmaceutyków, witaminy do użytku w produkcji kosmetyków, witaminy do użytku w produkcji żywności, 3 kosmetyki,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, tłuszcze
do celów kosmetycznych, preparaty kolagenowe do celów
kosmetycznych, maski kosmetyczne, 5 balsamy do użytku
medycznego, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biocydy, biologiczne hodowle tkanek
do celów medycznych, biologiczne hodowle tkanek do celów weterynaryjnych, biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych,
biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, eliksiry
[preparaty farmaceutyczne], enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, enzymy do celów
weterynaryjnych, immunostymulanty, implanty chirurgiczne
składające się z żywych tkanek, kolagen do celów medycznych, komórki macierzyste do celów medycznych, komórki
macierzyste do celów weterynaryjnych, kwasy do celów
farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki pomocnicze
[wspierające] do celów medycznych, leki seroterapeutyczne,
leki wzmacniające, materiały do plombowania zębów, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, osocze krwi, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych,
preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty
diagnostyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty organoterapeutyczne, suplementy diety
dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
szczepionki, środki do leczenia oparzeń, tłuszcze do celów
medycznych, tłuszcze do celów weterynaryjnych, 10 analizatory składu ciała, aparatura dentystyczna, elektryczna, implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów,
lasery do celów medycznych, meble wykonane specjalnie
do celów medycznych, protezy dentystyczne, urządzenia
do regeneracji komórek macierzystych do celów medycznych, urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, urządzenia i instrumenty medyczne, 42 badania
w dziedzinie kosmetyki, badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, próby kliniczne, usługi świadczone przez laboratoria naukowe,
badania biologiczne, badania chemiczne, badania techniczne, 44 usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi związane z bankami tkanek ludzkich.
487660
(220) 2018 06 28
NZOZ ANALCO POGOTOWIE RATUNKOWE E. I A.
KWIECIEŃ SPÓŁKA JAWNA, Świdnik
(540) Analco

(210)
(731)
(531) 09.05.01, 09.05.02, 09.01.01, 09.01.03, 26.11.11, 27.05.01
(510), (511) 18 torebki damskie, torby reklamowe, 25 ubrania codzienne.
487649
(220) 2018 06 28
KLASTER ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
BIOMEDYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) CELLIVIA
(510), (511) 1 biologiczne hodowle tkanek, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych biologiczne preparaty, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
chemiczne substancje do analiz laboratoryjnych, inne niż
(210)
(731)

(531) 19.13.01, 19.13.25, 03.07.17, 03.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport pacjentów karetką, akcje ratunkowe, ratownictwo osób, transport karetkowy, usługi transportu rannych,
usługi związane z karetkami, 44 badania na obecność alkoholu
do celów medycznych, badania przesiewowe, badania w celu
oceny zagrożenia dla zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu
zdrowia, badanie sprawności fizycznej, chiropraktyka [nastawia-
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nie kręgosłupa], domowa opieka pielęgniarska, dopasowywanie
aparatów słuchowych, doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące alergii, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo genetyczne, doradztwo w zakresie biorytmów, doradztwo
w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki
i odżywiania, doradztwo żywieniowe, fizjoterapia, leczenie alergii,
leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, ochrona zdrowia, opieka medyczna i zdrowotna, opieka pielęgniarska medyczna, ośrodki zdrowia, planowanie i nadzorowanie
diety, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne
doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, usługi domów opieki,
usługi domowej opieki zdrowotnej, usługi doradcze dotyczące
odżywiania, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi
doradcze w zakresie zdrowia, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji
zdrowotnej, usługi medyczne, usługi opieki zdrowotnej, usługi
optyczne, usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej,
informacja medyczna, konsultacje medyczne, poradnictwo medyczne, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, wynajem
łóżek specjalnie skonstruowanych do leczenia medycznego,
świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej on-line, z wyjątkiem stomatologii, zapewnianie leczenia
medycznego, wynajem urządzeń medycznych, wypożyczanie
sprzętu medycznego, prowadzenie placówek medycznych, wydawanie raportów medycznych, wypożyczanie instrumentów
medycznych, świadczenie usług medycznych, usługi informacji
medycznej, usługi opieki medycznej, świadczenie pomocy medycznej, pomoc medyczna, ambulatoryjna opieka medyczna,
kliniki medyczne, badania medyczne, usługi klinik medycznych,
usługi poradnictwa medycznego, organizowanie leczenia medycznego, usługi udostępniania placówek medycznych, przeprowadzanie badań medycznych, wykonywanie badań medycznych, kompilacja raportów medycznych, pomoc medyczna
w nagłych wypadkach, doradztwo dotyczące psychologicznego
leczenia dolegliwości medycznych, usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi opieki
medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, opieka medyczna
i analizy związane z leczeniem pacjenta, wypożyczanie urządzeń
i instalacji w dziedzinie technologii medycznej, doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, restauracje dla turystów,
usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi cateringu
zewnętrznego, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości
towarzyskie na specjalne okazje, przygotowywanie posiłków
i napojów, kawiarnia, usługi kawiarni.

(210) 487716
(220) 2018 07 02
(731) WSZOŁCZYK-LIPKA ŁUKASZ BONE FIDE, Warszawa
(540) Zachcianek
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, restauracje dla turystów,
usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi cateringu
zewnętrznego, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości
towarzyskie na specjalne okazje, przygotowywanie posiłków
i napojów, kawiarnia, usługi kawiarni.

(531) 06.01.01, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, restauracje dla turystów,
usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi cateringu
zewnętrznego, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości
towarzyskie na specjalne okazje, przygotowywanie posiłków
i napojów, kawiarnia, usługi kawiarni.

(210) 487717
(220) 2018 07 02
(731) WSZOŁCZYK-LIPKA ŁUKASZ BONE FIDE, Warszawa
(540) STOLICA

(210) 487718
(220) 2018 07 02
(731) WSZOŁCZYK-LIPKA ŁUKASZ BONE FIDE, Warszawa
(540) GOSPODA KWIATY POLSKIE
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, restauracje dla turystów,
usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi cateringu
zewnętrznego, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości
towarzyskie na specjalne okazje, przygotowywanie posiłków
i napojów, kawiarnia, usługi kawiarni.
(210) 487720
(220) 2018 07 02
(731) WSZOŁCZYK-LIPKA ŁUKASZ BONE FIDE, Warszawa
(540) café LAPIDARIUM

(210) 487727
(220) 2018 07 02
(731) SOBCZYŃSKA KRYSTYNA, Skarżysko-Kamienna
(540) PANCAKE KING
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
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487744
(220) 2018 07 02
GLODNY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) GLODNY.PL
(510), (511) 35 informacja o działalności gospodarczej,
zarządzanie i kompilacja komputerowej bazy danych,
marketing, prezentowanie produktów w Internecie-media dla celów sprzedaży detalicznej, outsourcing
w dziedzinie doradztwa handlowego, porównywanie
cen dotyczących usług sprzedaży gotowych posiłków,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
rynkowe badania, sortowanie danych w bazach komputerowych, promocja sprzedaży towarów i usług dla
osób trzecich, telemarketing, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
39 dostawa żywności, dostawa pizzy, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie
przesyłek z żywnością, dostarczanie gotowych posiłków, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering), restauracje, usługi
barowe, 45 licencjonowanie własności intelektualnej
na modele biznesowe w ramach franszyzy.
(210)
(731)

Nr ZT31/2018

487787
(220) 2018 07 03
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno
(540) StikON
(510), (511) 1 produkty chemiczne do użytku w rolnictwie,
ogrodnictwie, sadownictwie, hodowli roślin i leśnictwie.
(210)
(731)

(210) 487791
(220) 2018 07 03
(731) FREIBERG MAREK F.U.H. ELEKTRO-MAR, Chwaszczyno
(540) elektroMAR Marek Freiberg

(531) 07.11.15, 07.11.25, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, instalacje elektryczne
przeciwwłamaniowe, instalacje elektryczne do zdalnego
sterowania procesami przemysłowymi.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

482309, 483549, 483551, 483553, 483554, 486137, 486224, 486287, 486519, 486823, 486827, 486883, 487649,
487787

2

486106, 486823, 486827, 487179, 487236

3

468151, 482371, 482373, 482591, 482592, 482992, 484084, 484900, 485724, 486346, 486347, 486348, 486519,
486743, 486847, 486849, 486883, 487179, 487236, 487501, 487614, 487621, 487649

4

483549, 483553, 485706, 486519, 486847, 486849

5

482309, 482591, 482592, 482992, 483665, 483792, 483793, 484084, 484900, 485724, 486137, 486260, 486262,
486264, 486265, 486267, 486330, 486335, 486343, 486350, 486519, 486743, 486777, 486778, 486847, 486849,
486860, 486862, 486883, 487179, 487236, 487354, 487614, 487621, 487649

6

483112, 484017, 484261, 486119, 486408, 487449

7

475030, 484017, 486041, 486519, 486533, 486534, 487430, 487468, 487469

8

468151, 485706, 486519

9

457036, 475030, 481195, 481252, 482591, 482592, 483195, 483774, 484586, 484594, 486137, 486164, 486300,
486309, 486377, 486378, 486479, 486485, 486519, 486533, 486534, 486743, 486915, 487276, 487277, 487391,
487471, 487473, 487502, 487531, 487791

10

468151, 482591, 482592, 483774, 486137, 486743, 487649

11

475030, 484017, 486519, 486624, 486625, 486627, 486628, 486629, 486630, 487503

12

486519, 486587, 487231

14

485706, 487506

16

482591, 482592, 483195, 484741, 484743, 485706, 486225, 486238, 486479, 486743, 486770

17

483112, 484261, 486484, 486624, 486625, 486627, 486628, 486629, 486630, 486770, 486823, 486827

18

484953, 485706, 486196, 487451, 487471, 487502, 487634

19

484261, 484630, 486014, 486484, 486624, 486625, 486627, 486628, 486629, 486630, 486823, 486827, 487300,
487449

20

483112, 484630, 485706, 486119, 486770, 487231, 487300, 487333

21

482591, 482592, 485706, 486196, 486519, 486743

24

485706, 486743

25

482371, 482373, 484586, 484594, 484953, 486139, 486143, 486146, 486147, 486148, 486194, 487231, 487292,
487391, 487502, 487634

26

485706, 486137, 486194, 487334, 487530

27

485706, 486519

28

484586, 484594, 486139, 486164, 486300, 487231

29

482977, 482978, 482980, 483072, 483523, 483665, 483897, 483936, 485572, 485865, 485947, 486107, 486114,
486137, 486294, 486310, 486351, 486371, 486862, 487179, 487236, 487249

30

480298, 480299, 480300, 480302, 480305, 480306, 480307, 480310, 482591, 482592, 482977, 482978, 482980,
483665, 483897, 483936, 485706, 485870, 485873, 485874, 486107, 486114, 486264, 486294, 486310, 486350,
486351, 486593, 487179, 487236, 487508

31

482309, 483665, 486294, 486351, 486860, 486862, 487290, 487530

32

482591, 482592, 483665, 486107, 486350, 486888, 487106, 487107, 487179, 487236, 487360

33

483177, 486162, 487106, 487179, 487236, 487306, 487540
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Nr ZT31/2018

1

2

35

457036, 463404, 464439, 468151, 481195, 482371, 482373, 482384, 482591, 482592, 483072, 483079, 483112,
483665, 483792, 483793, 483936, 484187, 484209, 484261, 484741, 484743, 484953, 485572, 485706, 485947,
486106, 486114, 486119, 486137, 486161, 486176, 486194, 486224, 486253, 486254, 486258, 486259, 486287,
486294, 486309, 486337, 486352, 486353, 486388, 486479, 486485, 486519, 486587, 486593, 486831, 486858,
486959, 486964, 487087, 487107, 487276, 487290, 487292, 487305, 487391, 487430, 487435, 487462, 487468,
487469, 487530, 487626, 487744

36

463404, 482591, 482592, 483632, 484209, 484261, 484687, 484688, 486176, 486337, 486356, 486388, 487129,
487277, 487290, 487325

37

475030, 484017, 484261, 485241, 486014, 486106, 486119, 486309, 486388, 486408, 487449, 487468, 487469

38

457036, 481195, 482371, 482373, 482384, 483936, 486225, 486253, 486254, 486258, 486259, 486290, 486294,
486309, 486479, 486485, 487087, 487290

39

482591, 482592, 485947, 486014, 486137, 487505, 487631, 487660, 487744

40

483792, 483793, 484017, 484953, 485241, 485947, 486119, 486317, 486408, 486770, 487181, 487249

41

457036, 463404, 482309, 482591, 482592, 483079, 483195, 483936, 484586, 484594, 484741, 484743, 486027,
486071, 486139, 486159, 486164, 486225, 486253, 486254, 486258, 486259, 486300, 486479, 486571, 486677,
486724, 486959, 486964, 487087, 487290, 487293, 487391, 487475, 487476, 487531

42

457036, 463404, 475030, 482371, 482373, 482384, 483112, 484017, 484209, 484261, 486119, 486137, 486225,
486290, 486294, 486309, 486479, 486485, 486915, 486959, 486964, 487276, 487277, 487649

43

480548, 480719, 482977, 482978, 482980, 483072, 483195, 483897, 485870, 485873, 485874, 485947, 486356,
486593, 487459, 487531, 487716, 487717, 487718, 487720, 487727, 487744

44

468151, 482309, 482591, 482592, 483195, 483774, 484557, 486137, 486959, 486964, 487030, 487042, 487049,
487196, 487208, 487293, 487517, 487520, 487649, 487660

45

483632, 486161, 486176, 486352, 486353, 486479, 486485, 486677, 487277, 487516, 487530, 487744

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

457036
487631
487354
486862
487276
487277
487660
475030
486847
486849
487462
484209
486519
486164
486347
486346
487231
487508
482309
486137
486778
486777
486337
484741
486014
487107
486964
486959
487720
482977
487649
486041
483195

Double Needle
DREWNO-LUX
Drosed GRILL TEAM ZGRANA PACZKA 100%
DOBREGO HUMORU TROCHĘ WĘGLA
DRZEWNEGO SMACZNE PRODUKTY... DROSED!
DZEMz
E ELFA
E ELFA
eden new luxury gold&jasmin
EdWings
Effekt
Egendom
egendom
elektroMAR Marek Freiberg
ELTA
ENJOY THE SENSES
EVIRA
evita
FIORES
firma sagitta.pl
FRUGO GAZZZOWANE
GASTROPOLIS
GLODNY.PL
GOLD 24K TOTAL BENEFIT D 24K
GOSPODA KWIATY POLSKIE
GYMFOOD
herbs OF LIFE
HIPER PHARM
Hit7
HOTZ koncentrat dobrego smaku
ICÔNE
ICÔNE
Immunodol
IVEMAX
IWONA CHOJECKA KANCELARIA RADCY
PRAWNEGO
JESSE
K RADIO103FM kolor!
K15
KARMA ZOOM
kielich
Kochmanski studio kreacji
kolonialna
KONGRES BUSINESS WITHOUT LIMITS
KOOPERATYWNI

487634
484630

19+
1-9668 Glob TAXI JESTEŚMY UPRZEJMI
1-MNA
2beBIO
ALLEGRO SMART!
ALLEPAY
Analco
Arbatech
aril cosy moments
aril simply pleasures
asbnd
autobaza
AutoDetailer by 4CAR
b
be beauty care 7 mleczek
be beauty care 7 olejków
Ben Baby
Berlinerfabriek
Bio Agris
BIOMAXIMA
BIOTOLOX
BIOTYMAX
Biuro na Minuty co-working space
bonus 5-10-15
Bosta-Beton
BROWAR ŚWIĘTOKRZYSKI
Business Beauty Więcej niż pielęgnacja
Business Beauty
café LAPIDARIUM
calypso wyszukane smaki
CELLIVIA
CH
Chudnij Głową
CiACHO 3 GÓRALKI smak kakaowy TRZY
CIASTKA ZANURZONE W PRZYJEMNOŚCI
CiACHO 3 GÓRALKI smak kokosowy TRZY
CIASTKA ZANURZONE W PRZYJEMNOŚCI
CiACHO 3 GÓRALKI smak maślany TRZY
CIASTKA ZANURZONE W PRZYJEMNOŚCI
CONSTEGLA
CPU SERVICE Spółka z o. o.
Cukiernia u Janeczki
CZARNY KOKOS
Dania Express
Dora

480299
480298
480300
486119
486309
486593
482978
486351
487626

485572
486378
486533
486534
486348
486571
486479
484687
484688
487791
486377
487236
463404
485724
487334
486408
486888
464439
487744
486883
487718
483792
486260
484187
486159
486107
482371
482373
486860
486587
486677
485241
487087
486161
483632
487106
487502
483177
486724
486290
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1

KORTEZ
Kucharek
Kult Tattoo
LABELMARKET
LEGACTIV
LIV´INN
LODY CALYPSO 1959 wyszukane smaki
SŁONY KARMEL
LONG4LASHES ZALOTKA W PŁYNIE
Mali Szefowie
MAXIpower
MAXIslurry
MAXIsmart
McKEEN-BEEF We don’t make BEEF.
We make BEEF better.
me&my phone
MEBLOPŁYT
medana
MERCATOR
MICHAŁOWE SMAKI PIECZEŃ PYSZNA
MICHEL MORAN MAPA SMAKÓW
miloohome
Minimuma
Model IN-OUT
MODUŁ SYSTEM
MOMENTOWNIK
MORAPEL
mSport
MULTIpower
MULTIslurry
Murena
NA KCA
Na program zaprasza/zaprosił Brubeck,
Główny Sponsor Festiwalu Górskiego
w Lądku Zdrój
Na program zaprasza/zaprosił Brubeck,
producent bielizny termoaktywnej
Active Wool
Na program zaprasza/zaprosił Brubeck,
producent bielizny termoaktywnej
Comfort Wool
Na program zaprasza/zaprosił Brubeck,
producent bielizny termoaktywnej
Extreme Wool
neoroof
NervoStrong
NOBLE
north fish
O!BIO
Octedin
Ojcowizna ... smak tradycji
ONeCO2
ORGANICBE

Nr ZT31/2018

2

1

487333
486310
487520
481252
484900
486356

ORYGiNAŁ GÓRALKI kokosowe TRADYCYJNY
WAFELEK KREMEM PRZEKŁADANY
ORYGiNAŁ GÓRALKI mleczne TRADYCYJNY
WAFELEK KREMEM PRZEKŁADANY
ORYGiNAŁ GÓRALKI nugatowe TRADYCYJNY
WAFELEK KREMEM PRZEKŁADANY
ORYGINAŁ GÓRALKI orzechowe TRADYCYJNY
WAFELEK KREMEM PRZEKŁADANY
ORYGINAŁ GÓRALKI z czekoladą TRADYCYJNY
WAFELEK KREMEM PRZEKŁADANY
Osteomedis
OsteoStrong Wapń z alg + D3+ K2 ( MK-7)
P Pricelesso Łączymy oferty, łączymy ludzi.
PANCAKE KING
ParaBara
PAUZZA
PayPo
PharmoVit
Pietrek
PJ JAMORSKI I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI
PLASTIC Express
PODIMED Sp. z o.o.
PODIMED Sp. z o.o.
PODIMED Sp. z o.o.
Poland Daily
Poland Daily
polfa warszawa
POLONEZ GATE NIESKOŃCZENIE DUŻO
WRAŻEŃ
premium PARK
PRESTIGE TOURS
primal art
printext
PROMAR
PROPERGATE
prospectus
PUNTO
RAPA
RAPTOR GAMES
RAPTORING
RB
Republika International
Republika World
safe concept IT'S CLEVER.
Sales GROUP
sato PROfesjonalnyNADRUK
SCHOMBURG Niezawodne rozwiązania.
SCHOMBURG
See Bloggers
SIEMA
SILVER FLUID
SILVERFORM

482980
484084
486225
486630
486625
486624
487249
487473
487300
487614
486743
485947
483936
485706
486194
486071
487449
486238
484953
486858
486629
486628
480548
487360

486148

486146

486143

486147
486484
486330
486196
483897
483665
482992
485865
486224
486294

2

480307
480306
480305
480302
480310
487517
486335
487435
487727
487391
487292
487129
483793
487530
487516
486770
487030
487042
487049
486253
486259
487621
487531
486388
487505
487293
486106
487430
486915
486027
487459
487503
484594
484586
483072
486258
486254
483112
487325
487181
486827
486823
483079
481195
483551
483554

Nr ZT31/2018
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1

2

1

2

SILVERGREASE
SILVERPLEX
SIMPLE WINE
SimplySign
SkrzypStrong
SlimStrong
SMART 2L
SOBIC HEALTH CARE
SOKOŁÓW FOODBOLÓWKI WIĘCEJ NIŻ
PARÓWKI 93% mięsa BEZ DODATKU
GLUTAMINIANU SODU FOSFORANÓW
Spiżarnia Szubryt
ß-KarotenSunforte
StikON
STOLICA
Stumbro STARKA
SUPERBET
Surpass-Care
ŚFUP
TEATR PIASKU
TEATR PIASKU
teletorium mobile & lifestyle
ThetaMindSystem
tilt
TOTALbet STAWIAMY NA SPORT
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
w POLSCE

483549
483553
486162
486485
486343
486262
486627
486287

TRASKO
tu Tankuj
TuTej24
UBOJNIA Przywarty
Ultima RATIO.
UR.
UROVITA ŚLĄSKIE CENTRUM UROLOGII
UROVITA
VEGE PRAWDZIWE
VEGE PRAWDZIWE
VEGE PRAWDZIWE
Vena3Strong
Vide-Optyk
Vimax
VIRTUS R. ALEKSANDROWICZ & D. MAKOWSKI
WILD HORSE
WOLA WOŁA BURGER BEEF STEAK WW
WÓDKA MANUFAKTUROWA DUCH
PUSZCZY CRAFT DISTILLERY
Wrzosek Serek Wieluński Twarożek
kanapkowo-sernikowy
Y
YONELLE NANODYSK
Zachcianek
Zdrowe Karmelki MNIAM - MNIAM NA GARDŁO
ZMP
ZMP

484261
487305
482384
486317
486353
486352
487196
487208
485870
485873
485874
486265
483774
487179
486176
487451
480719

486371
486114
486267
487787
487717
487306
487506
487501
484017
487475
487476
487471
484557
484743
486300
487290

487540
483523
486139
468151
487716
486264
487468
487469

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.
1007145
1159272
1219810
1222483
1276213
1292683
1294295
1325116
1325493
1342043
1344502
1351942
1380059
1391720
1397165
1411463
1411493
1411510
1411525
1411554
1411667
1411743
1411793
1411795
1411812

VIRA (2018 06 07)
CFE: 27.05.19, 29.01.12
6, 19, 20
THIEVES (2018 06 13)
3, 5
SEED TO SEAL (2018 06 13)
3
SEED TO SEAL YOUNG LIVING EST. 1994
QUALITY COMMITMENT (2018 06 11)
CFE: 01.15.15, 05.03.11, 26.01.04
3
tag Talent Garden ... (2018 06 28)
CFE: 01.15.21, 26.01.24, 27.05.01
35, 41, 43
BATIK (2018 04 10)
5, 30, 43
DO WHAT YOU LOVE
35
(2018 06 15)
Bestdon (2018 05 31)
CFE: 24.01.05, 27.05.22
14
NOVASTAR (2018 05 31)
CFE: 26.01.03, 27.05.17
9
YOUNG LIVING (2018 06 11)
3, 5
YOUNG LIVING (2018 06 11)
35
SAVVY MINERALS BY YOUNG
3
LIVING (2018 06 13)
bpc boyasan powder coating (2018 06 22)
CFE: 26.11.03, 27.05.10, 29.01.12
2
YOUNG LIVING (2018 06 11)
CFE: 01.15.15, 05.03.13, 27.05.01
35
brit (2018 06 20)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
1, 8, 17, 19
MV MAYVINCI&nbsp;MAYVINCI MAYVINCI
EUROPE (2018 01 23, 2018 01 17)
CFE: 26.01.04, 27.05.17, 29.01.13
1, 2, 3
UZSPACE (2017 12 05)
CFE: 27.05.01
21
(2018 04 05)
CFE: 26.01.03, 28.03.00
24
biterum (2018 02 06)
CFE: 27.05.10, 29.01.12
19
Riber-Profi (2018 01 22)
7
NOELA (2018 04 09)
CFE: 01.15.23, 27.05.01
3
HLIBNY DAR (2018 04 06)
33
GF (2018 02 21)
CFE: 27.05.17
11
EWMS (2018 03 31, 2017 10 04)
9
WHAT SNACK (2018 03 27)
CFE: 24.17.04, 27.05.01
5, 29, 30

1411879

1411970
1411976
1411979
1411997
1412058
1412070
1412082
1412092
1412115
1412126
1412144
1412151
1412213
1412226
1412274
1412424
1412439
1412458
1412489
1412505
1412524

fortify FEED - STIMULATE - PROTECT
(2018 04 12, 2017 10 20)
CFE: 01.15.05, 24.07.01, 26.01.13,
1, 31
27.03.01, 27.05.09, 29.01.12
CORCE ROUSSE (2018 05 11, 2017 11 14) 3, 4
Hair JAZZ LOTION Hair Lotion (2018 02 09)
CFE: 26.01.19, 26.02.01, 26.11.12,
3, 35
27.05.10, 29.01.13
(2017 12 12)
CFE: 01.01.01, 01.07.06, 26.01.03,
30
28.05.00, 29.01.07
EN MAI (2018 05 11)
3, 4
teabreak (2018 03 22)
CFE: 05.03.13, 25.03.01, 27.05.24
30
L’INSPIRATION DE
3
SIBRIE (2018 05 21)
VIAREAL (2017 10 25, 2017 05 10)
CFE: 01.13.01, 26.13.01, 29.01.12
35, 38, 41
SmilePick (2018 02 20, 2018 01 12)
CFE: 24.17.20, 26.03.23, 27.05.08
3, 9, 16, 21
BUCHERER (2018 06 01,
14, 35, 42
2017 12 24)
TRIJUMF (2018 04 13)
33
LE BLANCHE (2018 04 26, 2017 11 14)
3, 4
DEHORS IL NEIGE (2018 04 26,
3, 4
2017 11 14)
RK (2018 01 10, 2017 07 10)
CFE: 17.02.01, 27.05.14
14, 18, 25, 26, 35
Y L (2018 06 13)
CFE: 01.15.15, 25.03
3
BI-OROC (2018 04 20, 2017 10 20)
CFE: 25.05.01, 26.04.18
6, 9, 11, 17, 19
DLD DLDWELDING (2018 03 28)
CFE: 01.15.07, 27.03.15, 27.05.08, 28.03.00
7
HYALURON SHOT (2018 04 26, 2017 12 01)
3
Hair JAZZ LIXIR INTENSE (2018 02 09)
CFE: 26.01.19, 26.02.01, 26.11.12,
3, 35
27.05.01, 29.01.13
(2018 05 22)
CFE: 28.03.00
5
REMOSTABIL (2018 04 12)
5
Hair JAZZ by INSTITUT Claude Bell
(2018 02 09)
CFE: 26.01.19, 26.02.01, 26.11.12, 27.05.01,
3, 35
29.01.13

Nr ZT31/2018
1412540
1412593

(2018 05 22)
CFE: 28.03.00
HELLO YOU !
(2018 04 25, 2017 11 17)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1412602
12
3

1412630

(2018 03 29)
CFE: 28.03.00
ALILA (2018 03 08)
CFE: 03.13.08, 27.05.01

77
5
9, 28

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1397165,

1411463,

2

1380059,

1411463

3

1159272,
1411970,
1412226,

1219810,
1411976,
1412439,

1222483,
1411997,
1412458,

1342043,
1412070,
1412524,

4

1411970,

1411997,

1412144,

1412151

5

1159272,

1292683,

1342043,

6

1007145,

1412274
1412424
1412092,

7

1411554,

8

1397165

9

1325493,

1411795,

11

1411793,

1412274

12

1412540

14

1325116,

16

1412092

17

1397165,

18

1412213

19

1007145,

20

1007145

21

1411493,

24

1411510

25

1412213

26

1412213

1412115,

1411879
1351942,
1412092,
1412593

1411463,
1412144,

1411667,
1412151,

1411812,

1412489,

1412505,

1412602

1412274,

1412630

1412082,

1412115,

1412213

1412274
1397165,

1411525,

1412274

1411979,

1412058

1344502,
1412524

1391720,

1412092

28

1412630

29

1411812

30

1292683,

31

1411879

33

1411743,

1412126

35

1276213,
1412213,

1294295,
1412458,

38

1412082

41

1276213,

42

1412115

43

1276213,

1411812,

1412082
1292683

1411976,

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.
478511
479472
482690

OROLIA SAS
2018 04 16
9, 35
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 07 06
38, 41, 42
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 07 06
3

481507
475928

AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 07 06
5
TIME S.A.
2018 07 11
9, 15, 41

SPIS TREŚCI
OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W URZĘDZIE PATENTOWYM
ZNAKACH TOWAROWYCH
ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. .............
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INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH ............................. 76
Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
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