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

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 - ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Nr ZT33

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.
457273
(220) 2016 06 02
EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Jazz’n’Chill
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe
i audiowizualne, programy komputerowe do wykorzystania
w relacji do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, magnetyczne lub optyczne nośniki danych, dźwięku
i obrazu, czyste i z nagraniami, dyski do rejestracji dźwięku,
dyski kompaktowe, dyski optyczne, programy gier komputerowych, płyty CD, płyty DVD, dyski komputerowe, dyski
magnetyczne, dyski obliczeniowe, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty
do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku,
urządzenia nadawcze, 16 afisze, broszury, biuletyny informacyjne, czasopisma, katalogi, prospekty śpiewnik, publikacje
prasowe, rysunki, albumy, kalendarze, fotografie, reprodukcje
graficzne, ulotki, wydruki graficzne, naklejki i nalepki, periodyki, galanteria papiernicza jak koperty, notatniki, notesy,
materiały piśmienne, artykuły biurowe, artykuły papiernicze,
banery wystawowe z papieru lub kartonu, komiksy, plakaty
naukowe i plakaty reklamowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, karty muzyczne z życzeniami, materiały
do nauczania, 25 odzież , T-shirty, obuwie, nakrycia głowy,
akcesoria odzieżowe jak chusty, rękawiczki, rękawice narciarskie, mufki, daszki do czapek, antypoślizgowe akcesoria
do obuwia, paski, skarpety, 35 reklama, promocja radiowa
przez Internet, w tym na portalach internetowych, wykorzystanie znaku firmowego w reklamie, promocji i działaniach
marketingowych promujących firmę, usługi lub produkty
w związku z wizerunkiem czy prestiżem firmy, organizacja
kampanii reklamowych, usługi reklamowej agencji radiowej,
badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe i Internet, monitorowanie radiowych mediów elektronicznych polegające na wyszukiwaniu informacji, ich przetwarzaniu i analizie, tworzeniu raportów dostarczających
klientom gotowe wnioski płynące z przekazów medialnych,
usługi publikowania tekstów reklamowych, aranżacja wydarzeń w celach reklamowych, sprzedaż czasu radiowego,
w tym na rzecz sponsorów, reklama w sieci komputerowej
w tym na portalach internetowych, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, uaktualnianie
materiałów reklamowych, wprowadzenie reklamy radiowej
do sieci Internet, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz
osób trzecich w zakresie towarów i usług za pośrednictwem
sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych, poszukiwanie informacji w zbiorach komputerowych
na rzecz osób trzecich, wypożyczanie czasu i powierzchni
reklamowej w mediach komunikacji publicznej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wykupywanie dostępu do ulubionych programów radiowych, zarządzanie powiadomieniami na temat ulubionych programów radiowych, badania
(210)
(731)

i analiza stopnia słuchalności i oglądalności programów radiowych i telewizyjnych, stopnia zadowolenia i nastawienia
do tych programów, promocje i pośrednictwo sprzedaży,
projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam
radiowych i w sieci Internet w tym na portalach internetowych, 38 nadawanie programów radiowych, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji i wiadomości, transmisja
dźwięku i informacji w tym programów i audycji radiowych
poprzez cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe, w tym on-line i off-line, przez Internet, usługi nadawania radiowych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania
głosu i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, tworzenie
serwisów informacyjnych, rozpowszechnianie programów
radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do odbioru
i nadawania sygnału radiowego, odbiorników radiowych,
usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, usługi łączności telefonicznej poprzez
terminale komputerowe, emisja programów radiowych
i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie
programów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi portali
internetowych i stron fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące przesyłanie za pośrednictwem Internetu
informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja programów,
udostępnianie publikacji poprzez sieć internetową, 41 usługi w zakresie produkcji i montażu programów radiowych
i telewizyjnych, w tym audycji radiowych i telewizyjnych,
usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem Internetu, informacja o imprezach, dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze
rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym,
organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, produkcja
i organizowanie widowisk, pokazów, spektakli, koncertów
i imprez rozrywkowych oraz kulturalnych, organizowanie
imprez sportowych, prowadzenie i udział w koncertach,
spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, kulturalnych, obsługa imprez okolicznościowych, usługi reporterskie, usługi studia nagrań, udostępnienie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
usługi produkcji radiowej w zakresie nauczania, kształcenia,
rozrywki oraz działalności sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem Internetu, drogą telefonii komórkowej, on-line
i na zlecenie płatne i nieodpłatne, produkcja, powielanie,
prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, współpraca
stacji radiowych i telewizyjnych przy produkcji programów
radiowych i telewizyjnych, prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tematycznych na falach
radiowych i w Internecie, elektroniczne publikacje w tym
publikacje dźwięku, programy radiowe i telewizyjne on-line,
dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych
i telewizyjnych, imprez, o charakterze rozrywkowym, muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizowanie i prowadze-
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nie gier i konkursów, organizowanie i prowadzenie imprez
i konkursów muzycznych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadzenie
imprez i konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadzenie turniejów
sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie
zawodów, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów
sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych,
organizowanie i prowadzenie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi
w zakresie opracowywania reportażu, reportaże z imprez
o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, usługi
reporterskie, organizowanie i produkcja pokazów i widowisk
artystycznych, wynajem odbiorników radiowych, tworzenie
serwisów informacyjnych, udostępnianie publikacji poprzez
sieć internetową, 42 przetwarzanie informacji dźwiękowych
na postać cyfrową dla transmisji, gromadzenia i reprodukcji w sieciach cyfrowych, użyczenie stron internetowych
do tworzenia serwisów informacyjnych na rzecz osób trzecich, tworzenie i prowadzenie stron internetowych na rzecz
osób trzecich (patronaty), usługi w zakresie doradztwa oraz
opracowania ekspertyz i raportów naukowo-badawczych
w dziedzinie mediów, 45 zarządzanie i eksploatacja praw
autorskich i praw własności przemysłowej na rzecz osób
trzecich.
466814
(220) 2017 01 27
ŚWIERZYŃSKI SŁAWOMIR BAYER FULL
WYDAWNICTWO MUZYCZNE PPT, Wola Łącka
(540) BABY FULL
(510), (511) 9 audiowizualne nośniki rejestracji dźwięku
i obrazu, nośniki rejestracji dźwięku i obrazu, nośnik rejestracji dźwięku i obrazu, nośniki danych, dyski magnetyczne, pamięci komputerowe, nośniki danych magnetyczne
i optyczne, dyski cyfrowe audio-video, płyty CD, DVD, pliki
komputerowe muzyczne, 16 afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma o tematyce muzycznej, fotografie, gazety,
kalendarze, karty pocztowe, karty muzyczne z życzeniami,
katalogi, książki, notatniki, śpiewniki, karty okolicznościowe
z życzeniami, 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, kostiumy
sceniczne, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz sprzedaż
detaliczna i hurtowa za pośrednictwem Internetu: wydawnictw o tematyce muzycznej, kart muzycznych i okolicznościowych z życzeniami, nośników rejestracji dźwięku i obrazu, odzieży, obuwia, nakryć głowy, kostiumów muzycznych,
usługi menedżerskie i promujące działalność artystyczną,
usługi profesjonalnego zarządzania działalnością artystyczną, doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia,
organizowania i zarządzania działalnością artystyczną, dystrybucja materiałów reklamowych, publikowanie tekstów
reklamowych, usługi impresariatu, usługi reklamowe w tym
za pośrednictwem Internetu, 41 usługi związane z działalnością artystyczno-rozrywkową, usługi profesjonalnych zespołów muzycznych, usługi fonograficzne, usługi wydawnicze,
organizowanie, prowadzenie imprez rozrywkowych, artystycznych, tworzenie kompozycji i utworów muzycznych,
produkcja filmowa i telewizyjna, prowadzenie studia nagrań,
doradztwo zawodowe w zakresie edukacji i kształcenia artystów muzyków, produkcja filmowa i telewizyjna, publikowa(210)
(731)

5

nie książek i tekstów o tematyce muzycznej, usługi fotoreportażu, tworzenie choreografii, pisanie scenariuszy, pisanie
tekstów piosenek, organizowanie konkursów, organizowanie
konferencji, zajazdów, sympozjów, spotkań towarzyskich
i biznesowych, organizowanie imprez plenerowych, obsługa
publikacji elektronicznych on-line, organizowanie wystaw
i pokazów z dziedziny kultury i edukacji, rezerwacja miejsc
na spektakle, przedstawienia teatralne, filmy, rozrywka, informacja o rozrywce, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, kasyna, kluby nocne, kluby organizowanie balów,
przyjęć, organizowanie koncertów, widowisk artystycznych,
różnych imprez kulturalnych, konkursów piękności.
(210) 477082
(220) 2017 09 29
(731) POLMASS SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) polmass

(531) 02.01.15, 03.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do konserwowania pasz
i karm dla zwierząt, dodatki biologiczne służące do przekształcania roślin w kiszonkę, dodatki chemiczne stosowane do produkcji pasz zwierzęcych, substancje chemiczne
do stosowania jako dodatki do kiszonki, dodatki do kiszonek
[konserwanty], konserwanty do żywności dla zwierząt [chemiczne], kultury mikroorganizmów stosowane w fermentacji
kiszonki, mieszanki produktów chemicznych i mikroorganizmów do zwiększania wartości odżywczej pasz dla zwierząt
[inne niż do użytku weterynaryjnego], mieszanki koncentratów bakteryjnych jako dodatki do kiszonki [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego], mieszanki substancji
chemicznych i mikroorganizmów do siana przy produkcji
pasz kiszonych [inne niż do użytku weterynaryjnego], immunoglobuliny inne niż do użytku medycznego, probiotyczne
preparaty bakteryjne [inne niż do celów medycznych], siara
do użytku w przemyśle spożywczym dla zwierząt, emulgatory stosowane w przemyśle przetwarzania paszy, enzymy
wspomagające trawienie, do stosowania w produkcji pasz
dla zwierząt, fosforany do użytku w branży produkcji pasz,
5 witaminy dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt, suplementy
odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, probiotyki
(suplementy) dla zwierząt, substancje pobudzające łaknienie dla zwierząt, 31 karmy i pasze dla zwierząt, mieszanki
paszowe dla zwierząt, dodatki do pasz i karm nie do celów
leczniczych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt,
substytuty mleka do użycia jako produkty żywnościowe dla
zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt gospodarskich,
artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, artykuły
spożywcze dla zwierząt mlecznych, artykuły spożywcze dla
cieląt, artykuły spożywcze dla świń, pasze zwierzęce do stosowania podczas odsadzania zwierząt od matki, drożdże
jako pasza dla zwierząt, produkty żywnościowe dla zwierząt

6
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na bazie mleka, mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, mleko sztuczne przystosowane do użytku jako karma
dla cieląt, ekstrakty z drożdży do spożycia przez zwierzęta,
drożdże do pasz dla zwierząt, sole mineralne dla bydła.
477086
(220) 2017 09 29
ICONITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) ADMICON
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.05.01, 29.01.06
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe służące
do prowadzenia rozliczeń księgowych, spraw kadrowo-płacowych, rachunkowości, użytkowe systemy operacyjne
wspomagające zarządzanie, działania administracji publicznej, administracji samorządowej, wymianę danych i informacji za pośrednictwem sieci, komunikację między komputerami w sieci, oprogramowanie systemów informacyjnych,
serwerów, programy komputerowe do obsługi komputerowych urządzeń peryferyjnych, 35 usługi doradcze w zakresie
organizacji i prowadzenia działalności związanej z administracją publiczną i samorządową, zarządzaniem personelem,
rachunkowością, księgowością, przygotowywaniem list
płac przy użyciu technologii informatycznych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, plikami, systematyzacja, pozyskiwanie i sortowanie danych do komputerowej bazy danych,
wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, statystyczne zestawienia, 42 usługi
doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego,
opracowywanie wyszukiwarek internetowych, instalacje
oprogramowania komputerowego, usługi odzyskiwania danych komputerowych, projektowanie i wytwarzanie systemów komputerowych i oprogramowania komputerowego
zwłaszcza w dziedzinie księgowości, rachunkowości, spraw
kadrowo-płacowych, działalności związanej z administracją
publiczną i samorządową, konserwacja oprogramowania
komputerowego, usługa konwersji programów, danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, usługa aktualizacji
oprogramowania komputerowego, powielanie i dystrybucja
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, konfiguracja sieci komputerowych w tym w zakresie jej zabezpieczeń, usługi związane
z projektowaniem graficznym w zakresie interfejsu oprogramowania oraz stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.
477087
(220) 2017 09 29
ICONITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) ADMICON
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe służące
do prowadzenia rozliczeń księgowych, spraw kadrowo-płacowych, rachunkowości, użytkowe systemy operacyjne
(210)
(731)
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wspomagające zarządzanie, działania administracji publicznej, administracji samorządowej, wymianę danych i informacji za pośrednictwem sieci, komunikację między komputerami w sieci, oprogramowanie systemów informacyjnych,
serwerów, programy komputerowe do obsługi komputerowych urządzeń peryferyjnych, 35 usługi doradcze w zakresie organizacji i prowadzenia działalności związanej
z administracją publiczną i samorządową, zarządzaniem
personelem, rachunkowością, księgowością, przygotowywaniem list płac przy użyciu technologii informatycznych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, plikami, systematyzacja, pozyskiwanie i sortowanie danych do komputerowej
bazy danych, wyszukiwanie informacji w komputerowych
bazach danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów,
sporządzanie sprawozdań rachunkowych, statystyczne
zestawienia, 42 usługi doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, opracowywanie wyszukiwarek
internetowych, instalacje oprogramowania komputerowego, usługi odzyskiwania danych komputerowych, projektowanie i wytwarzanie systemów komputerowych i oprogramowania komputerowego zwłaszcza w dziedzinie
księgowości, rachunkowości, spraw kadrowo-płacowych,
działalności związanej z administracją publiczną i samorządową, konserwacja oprogramowania komputerowego,
usługa konwersji programów, danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, usługa aktualizacji oprogramowania komputerowego, powielanie i dystrybucja oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, konfiguracja sieci komputerowych w tym
w zakresie jej zabezpieczeń, usługi związane z projektowaniem graficznym w zakresie interfejsu oprogramowania
oraz stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich.
(210) 477107
(220) 2017 10 02
(731) QARTIS SPÓŁKA AKCYJNA, Solec Kujawski
(540) Qartis

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 karty magnetyczne, elektroniczne, z układami scalonymi, chipowe, kodowane, karty-klucze, 38 mailing, adresowanie przesyłanie i dystrybucja kart plastikowych, 40 usługi drukarskie, introligatorskie i poligraficzne,
na papierze i tworzywach sztucznych, drukowanie na kartach plastikowych, wytłaczanie na kartach plastikowych, laminowanie, perforowanie i zabezpieczanie kart
plastikowych.
477126
(220) 2017 10 02
PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) IZOPIR płyty izolacyjne

(210)
(731)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i elewacyjne,
blacha, metalowe elementy systemów rynnowych, płyty
warstwowe metalowe, 19 niemetalowe pokrycia dachowe, materiały budowlane niemetalowe, płyty warstwowe
niemetalowe.
477127
(220) 2017 10 02
PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AGROPIR płyty warstwowe

(210)
(731)

7

do celów kulinarnych, piekarniczych lub rzeźniczych, sznury,
nici, siatki, sznurki, sznurki, liny, linki, wszystkie do belowania,
sznury, nici, siatki, sznurki, sznurki, liny, linki, wszystkie do zawijania lub prezentacji prezentów, płachty, rękawy, worki,
torby i pojemniki siatkowe lub ze sznurków do hermetyzacji produktów mięsnych lub roślinnych, sieci i siatki, płachty,
rękawy, worki, torby i pojemniki z siatki lub sieci do hermetyzacji produktów mięsnych lub roślinnych, zaciski do wiązania, siatki, szpagat, wszystkie wyżej wymienione elastyczne
lub nieelastyczne i wykonane z materiałów naturalnych lub
syntetycznych.
(210) 477162
(220) 2017 10 02
(731) WIECH DARIUSZ EXECO, Kraków
(540) e EXECO

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i elewacyjne,
blacha, metalowe elementy systemów rynnowych, płyty
warstwowe metalowe, 19 niemetalowe pokrycia dachowe, materiały budowlane niemetalowe, płyty warstwowe
niemetalowe.
(210) 477134
(220) 2017 10 02
(731) Trunature Limited, Measham, GB
(540) TSN
(510), (511) 22 liny, linki i sznury, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy
lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone włókna tekstylne
i ich zamienniki, sieci, worki do transportu i przechowywania
materiałów w dużych ilościach, sznury i sznurki z włókien naturalnych lub sztucznych, papieru lub tworzyw sztucznych,
sznury, sznurki, nici, siatki lub liny, linki, sznury, nici, siatki,
sznurki, liny, linki, wszystkie do zawijania, wiązania, opakowywania, pakowania lub zawijania, sznury, nici, siatki, sznurki,
liny, linki, wszystkie do pakowania lub hermetyzacji żywności lub roślin, sznury, nici, siatki, sznurki, liny, linki, wszystkie
do celów kulinarnych, piekarniczych lub rzeźniczych, sznury,
nici, siatki, sznurki, sznurki, liny, linki, wszystkie do belowania,
sznury, nici, siatki, sznurki, sznurki, liny, linki, wszystkie do zawijania lub prezentacji prezentów, płachty, rękawy, worki,
torby i pojemniki siatkowe lub ze sznurków do hermetyzacji produktów mięsnych lub roślinnych, sieci i siatki, płachty,
rękawy, worki, torby i pojemniki z siatki lub sieci do hermetyzacji produktów mięsnych lub roślinnych, zaciski do wiązania, siatki, szpagat, wszystkie wyżej wymienione elastyczne
lub nieelastyczne i wykonane z materiałów naturalnych lub
syntetycznych.
(210) 477135
(220) 2017 10 02
(310) EUTM-017192411 (320) 2017 09 11
(330) EM
(731) Trunature Limited, Measham, GB
(540) TCN
(510), (511) 22 liny, linki i sznury, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy
lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone włókna tekstylne
i ich zamienniki, sieci, worki do transportu i przechowywania
materiałów w dużych Ilościach, sznury i sznurki z włókien naturalnych lub sztucznych, papieru lub tworzyw sztucznych,
sznury, sznurki, nici, siatki lub liny, linki, sznury, nici, siatki,
sznurki, liny, linki, wszystkie do zawijania, wiązania, opakowywania, pakowania lub zawijania, sznury, nici, siatki, sznurki,
liny, linki, wszystkie do pakowania lub hermetyzacji żywności lub roślin, sznury, nici, siatki, sznurki, liny, linki, wszystkie

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo handlowe w zakresie sprzętu
biurowego, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, fotokopiowanie, komputerowe zarządzanie plikami, pomoc
przy zarządzaniu automatyką biurową, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, sprzedaż urządzeń automatyki
biurowej, w tym: kserokopiarek, niszczarek, central telefonicznych, instalacji alarmowych, systemów do wideoprojekcji, drukarek, urządzeń do poligrafii i innych urządzeń
biurowych, sprzedaż materiałów biurowych, tonerów
do drukarek i tuszy, uaktualnianie materiałów reklamowych,
udzielanie porad w zakresie automatyki biurowej, usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, wynajem fotokopiarek, niszczarek, central telefonicznych, zarządzanie urządzeniami automatyki biurowej,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 37 instalowanie
i naprawa telefonów, alarmów przeciwwłamaniowych,
fotokopiarek, projektorów filmowych, niszczarek i innego sprzętu biurowego, regeneracja maszyn zużytych lub
częściowo zniszczonych, w tym fotokopiarek, drukarek,
niszczarek, urządzeń do poligrafii i innych urządzeń biurowych, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, instalacja oprogramowania
komputerowego, programowanie komputerów, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy
użyciu dostępu zdalnego, usługi komputerowe w zakresie
ochrony antywirusowej, odzyskiwanie danych komputerowych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego,
hosting serwerów, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych.
(210) 477186
(220) 2017 10 03
(731) SZCZEPOCKI MACIEJ XMOR, Poznań
(540) XMOR
(510), (511) 28 artykuły sportowe i gimnastyczne, gry
i zabawki.
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(210) 477496
(220) 2017 10 10
(731) WOŹNIAK MICHAŁ SNOORKEL, Łódź
(540) TETRAPUR
(510), (511) 1 kleje, 19 nawierzchnie do placów zabaw, nawierzchnie do terenów rekreacyjnych, nawierzchnie do terenów sportowych, nawierzchnie gumowe do placów
zabaw, nawierzchnie gumowe do terenów rekreacyjnych,
nawierzchnie gumowe do terenów sportowych, poliuretanowe nawierzchnie zewnętrzne, poliuretanowe nawierzchnie do bieżni na świeżym powietrzu, akrylowe nawierzchnie
zewnętrzne, akrylowe nawierzchnie do kortów tenisowych.
(210) 477500
(220) 2017 10 10
(731) ROGIEWICZ MAŁGORZATA VIMAX, Przygoń
(540) EXFITO
(510), (511) 2 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, 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, preparaty do barwienia żywności, naturalne barwniki, 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 do żywności, aromaty do napojów, 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, aromaty do przekąsek,
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), 32 soki,
soki warzywne, koncentraty soków owocowych, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty
do sporządzania napojów owocowych, 33 ekstrakty napojów alkoholowych, alkoholowe ekstrakty owocowe.
477520
(220) 2017 10 10
TRENDMAKER DABIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) e-otoczenie.pl
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.02
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, pośrednictwo internetowe w zakresie nawiązywania współpracy, usługi reklamowe dla dystrybutorów,
producentów, projektantów i wykonawców związanych
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z otoczeniem zewnętrznym, usługi doradcze związane z otoczeniem zewnętrznym, tworzenie i utrzymywanie w imieniu
osób trzecich informatycznych systemów marketingowych
dostępnych przez Internet, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych,
tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta i kontrahenta dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych w imieniu osób trzecich, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), 42 aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, obsługa baz
danych dostępnych przez Internet, usługi doradztwa w zakresie projektowania stron internetowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.
(210) 478007
(220) 2017 10 20
(731) RACHWALSKA NATALIA KUBIKUS, Rzeszów
(540) KUBIKUS

(531)

27.05.01, 29.01.12, 26.04.09, 26.04.18, 26.11.02, 26.11.11,
26.11.13
(510), (511) 7 maszyny budowlane, maszyny budowlane
do konstrukcji betonowych, maszyny rolnicze, do robót
ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego
i górnictwa, 35 usługi agencji importowo-eksportowych,
usługi sprzedaży pojazdów samochodowych i motocykli, usługi sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
organizowanie promocji w mediach, świadczenie usług
reklamowych w tym reklama: prasowa, radiowa, telewizyjna, korespondencyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie kampanii reklamowych
w mediach, rozpowszechnianie materiałów reklamowych:
ulotki, prospekty, druki, próbki, plakaty, naklejki oraz gadżetów reklamowych zwłaszcza smycze, kubki, maskotki, flagi,
długopisy, banery reklamowe, maskotki i balony do reklamy, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
usługi w zakresie komputerowej bazy danych, systematyzacja danych komputerowych, komputerowe zarządzanie
plikami, usługi rachunkowe, usługi sekretarskie, zarządzanie
w działalności handlowej, 37 budownictwo, budowa nieruchomości [budownictwo], budownictwo wodno-lądowe,
usługi budowlane, budowa dróg, budowa fundamentów
dróg, budowanie dróg kolejowych, budowa dróg na zamówienie, budowa podkładów pod drogi, budowa autostrad,
budowa sieci autostrad, budowa autostrad na zamówienie,
doradztwo inżynieryjne [budownictwo], usługi w zakresie
instalowania konstrukcji metalowych, usługi konserwacji
pojazdów samochodowych, obsługa i naprawa pojazdów
samochodowych, naprawy mechaniczne, naprawy układów hamulcowych, naprawy układów i zawieszeń, naprawy przeniesienia napędu i silników, naprawy instalacji elek-

Nr ZT33/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

trycznej w pojazdach, usługi stacji obsługi samochodów,
regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych,
serwis naprawczy gwarancyjny oraz pogwarancyjny pojazdów samochodowych, obsługa techniczna samochodów
w zakresie mechaniki pojazdowej, blacharstwa, lakiernictwa,
diagnostyki i elektryki pojazdowej, czyszczenie pojazdów,
usługi instalowania i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych
i grzewczych w pojazdach samochodowych, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, usługi smarowania pojazdów,
usługi stacji diagnostycznych pojazdów, przeglądy okresowe stanu technicznego pojazdów i regulacja ich zespołów,
naprawa pomp, usługi pomocy drogowej dotyczące naprawy na trasie w miejscu awarii, informacja o naprawach,
39 transport, pakowanie, składanie i dostarczanie towarów,
zaopatrzenie, spedycja, logistyka, organizowanie podróży, informacja o transporcie, obsługa transportowa, usługi
świadczone przez kierowców, magazynowanie, przechowywanie towarów, transport przedmiotów wartościowych,
przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, transport samochodowy, usługi agencji transportowych, usługi przewozowe, usługi związane z wynajmem
środków transportu, usługi związane z rozładunkiem, usługi
związane z pakowaniem towarów przed wysyłka, ochrona
transportu, konwojów, usługi dotyczące kontroli pojazdów
lub towarów przed transportem, usługi sprzedaży usług
transportowych i spedycyjnych dla osób trzecich.
478098
(220) 2017 10 23
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO ZAGŁOBA
ZBIGNIEW ŁAGUNA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Grajewo
(540) 1996 ZAGŁOBA POLSKA TRADYCJA SMAKU

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 01.01.03, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i jego przetwory, wędliny, kiełbasy, konserwy mięsne, pasztety, podroby, smalec, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni z mięsem i przetworami
mięsa.
(210) 478105
(220) 2017 10 23
(731) STANIAK IRENEUSZ, Bogucin
(540) Jeszcze raz
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka.
(210) 478106
(220) 2017 10 23
(731) STANIAK IRENEUSZ, Bogucin
(540) Wojtek
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka.
(210)
(731)

478123
(220) 2017 10 23
INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) I’M READY

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, oprogramowanie diagnostyczne do konserwacji i naprawy pojazdów, gaśnice, baterie elektryczne, baterie elektryczne, ładowarki, syreny, ładowarki baterii elektrycznych,
ładowarki przenośne, błyskowe światła bezpieczeństwa,
okulary ochronne, gogle, gogle ochronne, gogle dla motocyklistów, gogle do celów sportowych, okulary przeciwsłoneczne, osłony głowy, kaski ochronne, kaski motocyklowe,
kaski narciarskie, kaski snowboardowe, ochronne maski
do kasków ochronnych, odzież ochronna zabezpieczająca
przed wypadkami, uszkodzeniami, promieniowaniem oraz
ogniem w szczególności kozaki ochronne i rękawice ochronne, ognioodporne kombinezony ochronne na zawody,
ochraniacze zabezpieczające ciało przed urazami, maski
ochronne, rękawice do ochrony przed wypadkami, osłony
przeciwodblaskowe, parkometry, pasy bezpieczeństwa, inne
niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego,
radary, radia do pojazdów, urządzenia do pomiaru prędkości
do pojazdów, prędkościomierze do pojazdów, spodnie chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odblaskowe kamizelki ochronne, kamizelki asekuracyjne na narty wodne, buty [ochronnej, buty do ochrony przed
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, skarpety chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
kombinezony termiczne chroniące przed wypadkami lub
urazami, wodoszczelne kombinezony ratownicze zapobiegające przed utonięciem, ognioodporne kombinezony
do wyścigów samochodowych do celów bezpieczeństwa,
kominiarki ognioodporne, kominiarki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, akumulatory
do pojazdów, ładowarki do akumulatorów, urządzenia systemu GPS, kamery wideo, pokrowce na kamery, lampy do użytku jako sygnały ostrzegawcze, uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia rąk, uchwyty na deskę
rozdzielczą na telefony komórkowe, 12 pojazdy, pojazdy lądowe i wodne, motocykle, skutery, skutery wodne, motorowery, rowery, rowery elektryczne, rowery treningowe, jachty,
jachty silnikowe, pojazdy osobowe, pojazdy dostawcze, pojazdy ciężarowe, pojazdy terenowe, quady, a także ich części
i akcesoria, mianowicie: silniki do pojazdów lądowych, alarmy antywłamaniowe, urządzenia chroniące przed kradzieżą,
pasy bezpieczeństwa, bagażniki, skrzynki do bagażników,
siodełka, siedzenia kanapowe, opony, koła, korki wlewu paliwa, łańcuchy, łańcuchy śniegowe do pojazdów mechanicznych, łańcuchy napędowe do motocykli, części wykończenia
wnętrza pojazdów, felgi do kół, pojemniki transportowe,
błotniki, ramy, kierownice, stojaki, sakwy boczne motocyklowe, spoilery, lusterka, uchwyty na tablicę rejestracyjną, powłoki na siedzenia, torby, dźwignie hamulcowe do pojazdów, klamki do drzwi pojazdów lądowych, kierownice,
kierownice do motocykli, pokrowce na kierownice pojazdów,
dopasowane pokrowce na motocykle, pokrowce na siodełka
motocyklowe, kierunkowskazy do pojazdów, wskaźniki kie-
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runkowskazów do pojazdów [inne niż lampy], manetki obrotowe do motocykli, podnóżki motocyklowe, szyby do pojazdów, linki hamulców do pojazdów, 18 torby, zestawy
podróżne, kufry i torby podróżne, torby bagażowe, wodoodporne, sakwy, pasy skórzane, torby na narzędzia, torby plażowe, torby sportowe, torby alpinistyczne, laski, kijki marszowe
i trekkingowe, plecaki sportowe, plecaki dla alpinistów, baty
ujeżdżeniowe, baty, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
odzież skórzana, odzież ochronna, paski, bandany na szyję,
ocieplacze na kolana, ogrzewacze rąk, kurtki, kurtki odblaskowe, kurtki jeździeckie, kurtki sportowe, kurtki nieprzemakalne, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki narciarskie,
ocieplane kurtki, kurtki snowboardowe, kurtki trekkingowe,
kurtki wiatroszczelne, kurtki dwustronne, kurtki motocyklowe, kurtki pikowane [odzież], kurtki z kapturem chroniące
przed zimnem i wiatrem, kurtki skórzane, polary, swetry, rękawice motocyklowe, rękawiczki samochodowe, rękawiczki,
rękawice jeździeckie, rękawice narciarskie, rękawice do nurkowania, rękawice do snowboardu, apaszki, sportowe nakrycia głowy, spodnie snowboardowe, spodnie przeciwdeszczowe, spodnie nieprzemakalne, spodnie narciarskie,
spodnie do jeździectwa, spodnie sportowe pochłaniające
wilgoć, spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego,
bryczesy, funkcjonalne koszulki termoaktywne, koszulki
sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki typu
rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, kamizelki, kamizelki ratunkowe, kamizelki pikowane, kamizelki puchowe, ocieplane, kamizelki do ochrony przed wiatrem, stroje nieprzemakalne, skórzane
ochraniacze na spodnie (odzież), kombinezony, kombinezony przeciwdeszczowe, ochronne, jednoczęściowe, dwuczęściowe, piankowe, narciarskie, zimowe, do snowboardu,
piankowe do sportów wodnych powierzchniowych, kołnierze, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, bielizna termoaktywna, bielizna funkcjonalna, skarpetki, skarpetki sportowe, skarpetki antypoślizgowe, skarpety do sportów
wodnych, skarpety termoaktywne, termoaktywne nakrycia
głowy, kominiarki, kominiarki narciarskie, czapki i czapeczki
sportowe, ochronne metalowe okucia obuwia, buty narciarskie, buty sportowe, buty jeździeckie, buty motocyklowe,
buty skórzane, buty zimowe, buty wodoodporne, buty nieprzemakalne, buty do wspinaczki, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], buty do snowboardu, buty do nurkowania, buty do trekkingu, buty do biegania, buty dla
motocyklistów, buty do wody, buty do wspinaczki [buty
do wspinaczki górskiej], buty do jazdy konnej, buty treningowe, buty narciarskie i snowboardowe i elementy do nich,
wkładki do obuwia, pasy nerkowe, 28 gry, zabawki, artykuły
gimnastyczne i sportowe, łyżwy, deskorolki, miniaturowe
modele pojazdów lądowych i wodnych, artykuły sportowe,
nakolanniki, ochraniacze dla motocyklistów, rękawice
ochronne, maski ochronne, ochraniacze sportowe, ochraniacze ciała do użytku sportowego, kije narciarskie, kije do nordic walking, ochraniacze na kolana do użycia podczas jazdy
na motocyklu [artykuły sportowe], ochraniacze na ramiona
i łokcie [artykuły sportowe], 35 usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej, on-line w dziedzinie towarów, takich jak: pojazdy
używane, urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, oprogramowanie diagnostyczne do konserwacji i naprawy
pojazdów, gaśnice, baterie elektryczne, baterie elektryczne, ładowarki, syreny, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki
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przenośne, błyskowe światła bezpieczeństwa, okulary
ochronne, gogle, gogle ochronne, gogle dla motocyklistów,
gogle do celów sportowych), okulary przeciwsłoneczne,
osłony głowy, kaski ochronne, kaski motocyklowe, kaski narciarskie, kaski snowboardowe, ochronne maski do kasków
ochronnych, odzież ochronna zabezpieczająca przed wypadkami, uszkodzeniami, promieniowaniem oraz ogniem,
odzież ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub
uszkodzeniami, w szczególności kozaki ochronne i rękawice
ochronne, ognioodporne kombinezony ochronne na zawody, ochraniacze zabezpieczające ciało przed urazami, maski
ochronne, rękawice do ochrony przed wypadkami, osłony
przeciwodblaskowe, parkometry, pasy bezpieczeństwa, inne
niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego,
radary, radia do pojazdów, urządzenia do pomiaru prędkości
do pojazdów, prędkościomierze do pojazdów, spodnie chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odblaskowe kamizelki ochronne, kamizelki asekuracyjne na narty
wodne, buty [ochronnej, buty do ochrony przed wypadkami,
napromieniowaniem i ogniem, skarpety chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kombinezony termiczne chroniące przed wypadkami lub urazami, wodoszczelne kombinezony ratownicze zapobiegające przed
utonięciem, ognioodporne kombinezony do wyścigów samochodowych do celów bezpieczeństwa, kominiarki ognioodporne, kominiarki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, akumulatory do pojazdów, ładowarki
do akumulatorów, urządzenia systemu GPS, kamery wideo,
pokrowce na kamery, lampy do użytku jako sygnały ostrzegawcze, uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych
bez użycia rąk, uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, pojazdy, pojazdy lądowe i wodne, motocykle, skutery, skutery wodne, motorowery, rowery, rowery elektryczne, rowery treningowe, jachty, jachty silnikowe, pojazdy
osobowe, pojazdy dostawcze, pojazdy ciężarowe, pojazdy
terenowe, quady, a także ich części i akcesoria, mianowicie:
silniki do pojazdów lądowych, alarmy antywłamaniowe,
urządzenia chroniące przed kradzieżą, pasy bezpieczeństwa,
bagażniki, skrzynki do bagażników, siodełka, siedzenia kanapowe, opony, koła, korki wlewu paliwa, łańcuchy, łańcuchy
śniegowe do pojazdów mechanicznych, łańcuchy napędowe do motocykli, części wykończenia wnętrza pojazdów,
felgi do kół, pojemniki transportowe, błotniki, ramy, kierownice, stojaki, sakwy boczne motocyklowe, spoilery, lusterka,
uchwyty na tablicę rejestracyjną, powłoki na siedzenia, torby,
dźwignie hamulcowe do pojazdów, klamki do drzwi pojazdów lądowych, kierownice, kierownice do motocykli, pokrowce na kierownice pojazdów, dopasowane pokrowce
na motocykle, pokrowce na siodełka motocyklowe, kierunkowskazy do pojazdów, wskaźniki kierunkowskazów do pojazdów [inne niż lampy), manetki obrotowe do motocykli,
podnóżki motocyklowe, szyby do pojazdów, linki hamulców
do pojazdów, torby, zestawy podróżne, kufry i torby podróżne, torby bagażowe, wodoodporne, sakwy, pasy skórzane,
torby na narzędzia, torby plażowe, torby sportowe, torby alpinistyczne, laski, kijki marszowe i trekkingowe, plecaki sportowe, plecaki dla alpinistów, baty ujeżdżeniowe, baty, odzież,
obuwie, nakrycia głowy, odzież skórzana, odzież ochronna,
paski, bandany na szyję, ocieplacze na kolana, ogrzewacze
rąk, kurtki, kurtki odblaskowe, kurtki jeździeckie, kurtki sportowe, kurtki nieprzemakalne, kurtki futrzane, kurtki puchowe,
kurtki narciarskie, ocieplane kurtki, kurtki snowboardowe,
kurtki trekkingowe, kurtki wiatroszczelne, kurtki dwustronne,
kurtki motocyklowe, kurtki pikowane [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki skórzane, polary, swetry, rękawice motocyklowe, rękawiczki samochodowe, rękawiczki, rękawice jeździeckie, rękawice narciarskie,
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rękawice do nurkowania, rękawice do snowboardu, apaszki,
sportowe nakrycia głowy, spodnie snowboardowe, spodnie
przeciwdeszczowe, spodnie nieprzemakalne, spodnie narciarskie, spodnie do jeździectwa, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, bryczesy, funkcjonalne koszulki termoaktywne, koszulki
sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, kamizelki, kamizelki ratunkowe, kamizelki pikowane, kamizelki puchowe, ocieplane, kamizelki do ochrony
przed wiatrem, stroje nieprzemakalne, skórzane ochraniacze
na spodnie (odzież), kombinezony, kombinezony przeciwdeszczowe, ochronne, jednoczęściowe, dwuczęściowe, piankowe,
narciarskie, zimowe, do snowboardu, piankowe do sportów
wodnych powierzchniowych, kołnierze, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, bielizna termoaktywna, bielizna
funkcjonalna, skarpetki, skarpetki sportowe, skarpetki antypoślizgowe, skarpety do sportów wodnych, skarpety termoaktywne, termoaktywne nakrycia głowy, kominiarki, kominiarki narciarskie, czapki i czapeczki sportowe, ochronne
metalowe okucia obuwia, buty narciarskie, buty sportowe,
buty jeździeckie, buty motocyklowe, buty skórzane, buty zimowe, buty wodoodporne, buty nieprzemakalne, buty
do wspinaczki, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], buty do snowboardu, buty do nurkowania, buty do trekkingu, buty do biegania, buty dla motocyklistów, buty
do wody, buty do wspinaczki [buty do wspinaczki górskiej],
buty do jazdy konnej, buty treningowe, buty narciarskie
i snowboardowe i elementy do nich, wkładki do obuwia,
pasy nerkowe, gry, zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe, łyżwy, deskorolki, miniaturowe modele pojazdów lądowych i wodnych, artykuły sportowe, nakolanniki, ochraniacze dla motocyklistów, rękawice ochronne, maski ochronne,
ochraniacze sportowe, ochraniacze ciała do użytku sportowego, kije narciarskie, kije do nordic walking, ochraniacze
na kolana do użycia podczas jazdy na motocyklu [artykuły
sportowe], ochraniacze na ramiona i łokcie [artykuły sportowej, reklama materiałów drukowanych, informacje i konsultacje w zakresie handlu, promowanie rozrywki, zawodów
sportowych lub imprez kulturalnych, 37 serwis, konserwacja,
naprawa opon i tankowanie pojazdów, obsługa i naprawa
pojazdów, odnawianie, instalacja części i akcesoriów, pielęgnacja, mycie, malowanie, smarowanie, czyszczenie, polerowanie, usługi diagnostyczne i kontrolne pojazdów lądowych
i wodnych, usługi stacji obsługi pojazdów, usługi napraw
awarii pojazdów, tuning silników i pojazdów mechanicznych,
udzielanie informacji oraz pomocy w zakresie pielęgnacji,
konserwacji i naprawy pojazdów dla kierowców w sprawie
ich pojazdów, informacje, konsultacje i doradztwo związane
ze wszystkimi wyżej wymienionymi usługami i w zakresie
dostarczania części do pojazdów lądowych i wodnych, naprawa sprzętu sportowego, 39 wynajem pojazdów, wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, wynajem systemów nawigacyjnych, wynajem kasków motoryzacyjnych,
organizacja wycieczek turystycznych, 41 usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, działalność sportowa i kulturalna,
organizacja i prowadzenie imprez, rozgrywek, zawodów
i imprez sportowych, organizowanie wyścigów i rajdów,
szkolenia sportowe, organizowanie zawodów sportowych,
wynajem sprzętu sportowego, udostępnianie sprzętu sportowego, usługi sportowe i kulturalne, usługi w zakresie informacji sportowej, udostępnienie obiektów i sprzętu na turnieje sportowe, rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy
sportowe, nauka jazdy, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa
jazdy, szkolenia w zakresie prowadzenia pojazdów.
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478164
(220) 2017 10 24
DROZDOWSKI MARCIN DORADZTWO
GOSPODARCZE, Warszawa
(540) DZIKA OWCA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa,
35 sprzedaż napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa,
43 usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem pensjonatów, restauracji, wynajmu apartamentów, usługi związane z organizowaniem zbiorowego żywienia.
(210)
(731)

(210) 480626
(220) 2014 10 16
(731) Epic Games, Inc., CARY, US
(540) EPIC GAMES
(510), (511) 9 oprogramowanie gier komputerowych
do pobrania na smartfony multimedialne, oprogramowanie gier komputerowych do sieciowych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie do gier komputerowych
do pobrania na przenośne odtwarzacze mediów, oprogramowanie do gier komputerowych do mobilnych urządzeń
bezprzewodowych, oprogramowanie do gier elektronicznych
przeznaczone do urządzeń bezprzewodowych, przenośne odtwarzacze multimedialne, oprogramowanie do gier komputerowych do użytku z komputerami osobistymi, domowymi
konsolami do gier wideo opartymi na automatach do gry,
oprogramowanie do gier wideo, 41 usługi gier oferowane
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
organizowanie konkursów w zakresie gier komputerowych,
organizowanie i prowadzenie turniejów gier interaktywnych
na żywo, w tym spotkania i konferencje fanów oraz zorganizowane zawody z zakresu gier wideo, takie jak sporty elektroniczne, 42 rozwój komputerowy i usługi projektowania
w zakresie oprogramowania do gier komputerowych, usługi
oprogramowania jako usługi (SaaS) obejmujące oprogramowanie do gier komputerowych, usługi oprogramowania
jako usługi (SaaS), mianowicie hosting oprogramowania
do użytku przez inne osoby w grach komputerowych, programowanie komputerów, aktualizowanie oprogramowanie
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
usługi graficzne.
481192
(220) 2018 01 16
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) SIEMA SMARTFONA
(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
(210)
(731)
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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
internetowych 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 sprzeda-
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ży 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.
481193
(220) 2018 01 16
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) SIEMA NA KARTĘ
(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 syste(210)
(731)
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mie 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
internetowych 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 mul-
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timedialnych 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.
(210) 481741
(220) 2018 01 30
(731) LOTKO MAGDALENA SUSHI BAR KATEI, Puszczykowo
(540) SUSHI KATEI

(531) 11.01.06, 07.01.09, 27.05.01, 28.03.99
(510), (511) 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia,
imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, katering
obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), organizowanie bankietów, przygotowanie dań kuchni japońskiej do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie posiłków i napojów, rezerwacja stolików
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi doradców w zakresie
win, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi herbaciarni, usługi koktajlbarów, usługi mobilnych restauracji, usługi
ogródków piwnych, usługi osobistych kucharzy, usługi restauracji serwujących sushi, usługi restauracji serwujących
tempurę, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
usługi restauracji z sałatkami, usługi restauracji z sokami, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.
481933
(220) 2018 02 05
BAKELS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Chleb dla życia
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 chleb, bagietki w postaci chleba, ciasto
do wypieku chleba, przekąski chlebowe na bazie zbóż, mąki
chlebowe, mieszanki/miksy w proszku do wypieku chleba.

14

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 482194
(220) 2018 02 08
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) gastrovit
(510), (511) 5 leki stosowane w chorobach układu pokarmowego, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób
związanych z trawieniem, niestrawnością, problemami gastrycznymi, suplementy diety wspomagające trawienie,
środki ułatwiające trawienie, produkty lecznicze zawierające
substancje pochodzenia naturalnego, w tym przetwory roślinne i substancje wyodrębnione z roślin, suplementy diety
zawierające substancje pochodzenia naturalnego, w tym
przetwory roślinne i substancje wyodrębnione z roślin, produkty lecznicze w postaci płynów, toników, syropów, tabletek, kapsułek, kropli, suplementy diety w postaci płynów,
toników, syropów, tabletek, kapsułek, kropli.
(210) 482297
(220) 2018 02 12
(731) LAUNCH VALLEY LTD, Wolverhampton, GB
(540) MARKETING MASTERCLASS

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, usługi informacji
biznesowej, analizy biznesowe, biznesowe usługi doradcze
i konsultacyjne, usługi doradztwa biznesowego prowadzone
za pośrednictwem Internetu, badania rynku i analizy biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo
w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie
analizy biznesowej, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu
strategicznego, usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego, usługi w zakresie business intelligence - analityki
biznesowej, biznesowe oceny i wyceny w sprawach handlowych, usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii
biznesowej, biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo i zarządzanie
biznesowe w zakresie działalności marketingowej, usługi
zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, pomoc, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, pomoc,
usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, doradztwo i zarządzanie biznesowe
w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek,
usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi w zakresie
wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu gospodarczego w odniesieniu do działalności gospodarczej,
41 szkolenia biznesowe, szkolenia biznesowe przeprowadzane za pośrednictwem Internetu, usługi edukacji biznesowej,
publikowanie podręczników dotyczących zarządzania biznesowego, zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, usługi konsultacyjne w zakresie edukacji
biznesowej za pośrednictwem Internetu, usługi edukacyjne
wspomagane komputerowo w dziedzinie zarządzania biznesowego, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi
osobistościami w celach rozrywkowych, przeprowadzanie
wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach edukacyjnych, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi
osobistościami za pośrednictwem Internetu.
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(210) 482382
(220) 2018 02 14
(731) KOTERWA MARCIN TUTEJ24, Poznań
(540) tutej.pl
(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,
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) 482649
(220) 2018 02 21
(731) TAX CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) CHMURA FAKTUR

(531) 01.15.11, 26.04.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, oprogramowanie do przetwarzania danych, systemy
przetwarzania danych, oprogramowanie do przygotowywania zeznań podatkowych, serwery internetowe, 16 materiały
drukowane, publikacje, wydawnictwa reklamowe, katalogi,
czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki,
prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe,
książki, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), materiały papiernicze i piśmienne, 35 specjalistyczne doradztwo i konsulting w sprawach działalności
gospodarczej, organizacja i zarządzanie działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie w zakresie
działalności gospodarczej, audyt sprawozdań finansowych,
doradztwo związane z audytem, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi w zakresie doradztwa
handlowego i gospodarczego, promocja sprzedaży, analizy
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i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy dotyczące działalności gospodarczej, analizy kosztów,
udzielanie informacji handlowych, wykonywanie prognoz
ekonomicznych i analiz rynkowych, usługi w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności
gospodarczej, gromadzenie i opracowywanie informacji
handlowych, marketingowych, gospodarczych oraz informacji dla firm, księgowość, rachunkowość, audyt finansowy,
usługi dotyczące franszyzy, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, usługi podatkowe, przygotowywanie zeznań
podatkowych, planowanie podatkowe [rachunkowość],
usługi w zakresie fakturowania, sporządzanie faktur, gromadzenie danych, przetwarzanie danych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich w bazach i plikach komputerowych, usługi w zakresie reklamy
z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci
komputerowej, udostępnienie powierzchni reklamowych
i czasu reklamowego, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, badania rynku, reklama, informacja o powyższych
usługach, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, bankowość
elektroniczna, bankowość internetowa, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie
wycen, doradztwo finansowe, usługi podatkowe, planowanie podatkowe [nie księgowe], doradztwo finansowe dotyczące podatków, usługi informacji finansowej dostarczane
za pośrednictwem dostępu do komputerowej bazy danych,
usługi administracyjne związane z programami akcji pracowniczych, windykacja, informacje finansowe, elektroniczne
usługi windykacji należności, usługi agencji nieruchomości,
pośrednictwo w handlu nieruchomościami, pośrednictwo
w sprawach najmu nieruchomości, wycena nieruchomości,
wynajmowanie mieszkań i pomieszczeń biurowych, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi brokerskie w zakresie nieruchomości, usługi świadczone przez rzeczoznawców
majątkowych, dzierżawa nieruchomości, porady dotyczące
inwestowania w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie
nieruchomości, usługi zarządzania portfelem nieruchomości
na zlecenie klienta, obrót nieruchomościami na zlecenie osób
trzecich, wykonywanie analiz na rynku nieruchomości, ocena podatkowa, informacja o powyższych usługach, 42 administracja serwerów, wypożyczanie serwerów [hosting],
analizy systemów komputerowych, doradztwo w sprawach
sprzętu komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, projektowanie
systemów komputerowych, instalacja oprogramowania
komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, elektroniczna konwersja danych lub programów, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, administrowanie
serwisami internetowymi, usługi w zakresie tworzenia prezentacji internetowych i multimedialnych, doradztwo komputerowe, zapewnianie tymczasowego dostępu do aplikacji
za pośrednictwem portali internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego
on-line do uzyskiwania dostępu do danych i użytkowania
sieci do przetwarzania danych, programowanie oprogramowania do platform internetowych, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów
i forów internetowych, utrzymanie oprogramowania kom-
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puterowego do dostępu do Internetu, opracowywanie baz
danych, utrzymywanie baz danych, usługi hurtowni danych
[składowanie danych], przechowywanie danych on-line,
usługi migracji danych, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa internetowego, informacja o powyższych usługach.
482769
(220) 2018 02 26
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) HYDRO ALGA FLOSLEK
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom,
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki,
biokosmetyki, kremy (kosmetyczne), emulsje (kosmetyczne), spraje do: ciała, twarzy, utrwalania makijażu, włosów,
żele (jako kosmetyki), balsamy (jako kosmetyki), toniki (jako
kosmetyki), lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, olejki
kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki upiększające,
środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony do włosów,
środki do pielęgnacji skóry głowy (nielecznicze), odżywki
do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające
nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki
do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci,
farby do włosów, farby do ciała, 5 kosmetyki o działaniu
leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla
celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki jako kosmetyki działające
leczniczo, nutrikosmetyki jako suplementy diety, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.
(210)
(731)

482770
(220) 2018 02 26
WILSZ JAKUB, WILSZ KRYSTYNA LABORATORIUM
KOSMETYCZNE NOREL DR WILSZ SPÓŁKA CYWILNA,
Łomianki
(540) GENO Dr Wilsz

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne,
balsamy kosmetyczne, wyroby kosmetyczne, kredki do brwi,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty osobiste, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty
kosmetyczne, wody toaletowe, kremy, mleczka i balsamy
do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery
do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki
perfumeryjne, ołówki kosmetyczne, toniki, żele, preparaty
do kąpieli, nielecznicze sole kosmetyczne wspomagające
wyszczuplanie, kremy do pillingu, preparaty do makijażu,
preparaty kosmetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne,
perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy-make-up, błyszczyki, maskary, kremy do rąk, tusze do rzęs, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne.
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482801
(220) 2018 02 26
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) ODNOWA ARGAN+ FLOSLEK
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy (kosmetyczne), emulsje
(kosmetyczne), spraje do: ciała, twarzy, utrwalania makijażu, włosów, żele (jako kosmetyki), balsamy (jako kosmetyki), toniki (jako kosmetyki), lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła,
olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy (nielecznicze), odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki
wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki
przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała,
środki czystości, środki do czyszczenia zębów, kosmetyki
do pielęgnacji paznokci, farby do włosów, farby do ciała,
5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy,
emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów,
dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki
jako kosmetyki działające leczniczo, nutrikosmetyki jako suplementy diety, środki sanitarne stosowane w lecznictwie
i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.
(210)
(731)

482802
(220) 2018 02 26
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) RENEW ARGAN+ FLOSLEK
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy (kosmetyczne), emulsje
(kosmetyczne), spraje do: ciała, twarzy, utrwalania makijażu, włosów, żele (jako kosmetyki), balsamy (jako kosmetyki), toniki (jako kosmetyki), lotiony, mleczka, kosmetyki
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu,
środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów,
szampony do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy
(nielecznicze), odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu,
kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki
do ciała, środki czystości, środki do czyszczenia zębów,
kosmetyki do pielęgnacji paznokci, farby do włosów,
farby do ciała, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów
leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów
farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki jako kosmetyki działające
leczniczo, nutrikosmetyki jako suplementy diety, środki
sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej,
preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.
(210)
(731)

(210)
(731)

482967
(220) 2018 02 28
WITA-GEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
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(540) Wita-Gen Klinika Witaminowa

(531)

27.05.01, 29.01.15, 02.03.23, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14,
26.01.18
(510), (511) 5 witaminy i preparaty witaminowe, 42 medyczne usługi labolatoryjne, 44 usługi medyczne, usługi
klinik zdrowia, usługi doradztwa dietetycznego, usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi diagnostyki medycznej, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi medyczne
w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi informacji medycznej
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska spa.
(210) 482996
(220) 2018 03 01
(731) WOJNOWSKI PAWEŁ, Szczecin
(540) TAXOLOGIKA
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy komputerowe przeznaczone do księgowania, programy komputerowe przeznaczone do zarządzania pracą biurową, programy
komputerowe przeznaczone do szkoleń, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne szkoleniowe, interaktywne
materiały szkoleniowe i instruktażowe, prezentacje multimedialne, szkoleniowe i instruktażowe prezentacje multimedialne, 16 publikacje, materiały instruktażowe i szkoleniowe,
druki i czasopisma, 35 Przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, usługi ksiegowe, doradztwo
podatkowe jako rachunkowość, reklama i promocja, doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie doradztwa
podatkowego, usługi w zakresie komputerowych baz danych, przetwarzanie danych i zarządzanie nimi, informacja
o powyższych usługach, 36 Doradztwo podatkowe inne
niż prowadzenie rachunków, doradztwo podatkowe inne
niż księgowość, działalność finansowa, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo specjalistyczne, analizy
i ekspertyzy finansowe, informacja o finansach, konsultacje
w dziedzinie finansów, udzielanie porad i informacji z zakresu dziedziny finansów, dokonywanie ocen finansowych i podatkowych, pomoc w prowadzeniu działalności finansowej,
ubezpieczenia i pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena
wartości materialnych, informacja o powyższych usługach,
41 nauczanie, kształcenie, edukacja, organizowanie i obsługa kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, warsztatów roboczych, kształcenie praktyczne, nauczanie korespondencyjne, nauczanie „na odległość”
(e-learning), działalność kulturalna, publikacja elektroniczna
on-line periodyków i szkoleń, mikro-wydawnictwa, publikowanie tekstów, informacja o powyższych usługach, 42 usługi
biegłych rewidentów, działalność badawczo – rozwojowa
w zakresie prawa finansowego i podatkowego, tworzenie
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i utrzymywanie internetowego serwisu informacyjnego,
w szczególności w zakresie finansów, prawa, podatków
i działalności doradców podatkowych, informacja o powyższych usługach, 45 usługi prawne, wycena wartości prawnych, badania prawne, ekspertyzy i opinie prawne, informacja o powyższych usługach.
(210) 483881
(220) 2018 03 21
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) Thermal

10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.
(210) 483882
(220) 2018 03 21
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540)

(531)

(531)

02.01.23, 02.01.08, 02.09.21, 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01,
27.05.03, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne
środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze
do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne
do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych,
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające,

17

02.01.08, 02.01.16, 02.09.21, 26.04.01, 26.04.16, 01.15.23,
29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała,
wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji,
przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, takie jak
nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów
medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się,
terapeutyczne plastry.
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(210) 483995
(220) 2018 03 23
(731) WASILEWSKA ELŻBIETA GRAŻYNA, Łódź
(540) DOBERSON

(531) 27.05.01, 03.04.04, 26.04.01, 26.04.15, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 9 obuwie ochronne, odzież chroniąca przed wypadkami i ogniem: fartuchy, spodnie, polary, kombinezony,
koszule robocze, koszulki, kurtki, bluzy, nakrycia do ochrony
głowy, uszu, oczu i dróg oddechowych, kamizelki odblaskowe ochronne, maski przeciwpyłowe, okulary ochronne,
10 zatyczki do uszu do ochrony przed hałasem, ochraniacze słuchu bez zdolności do odtwarzania lub przekazywania dźwięku, fartuchy chirurgiczne, 11 filtry przeciwpyłowe,
25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, fartuchy, spodnie, polary,
koszule robocze, kamizelki odblaskowe, kurtki, bluzy, kombinezony, koszulki, odzież sportowa i turystyczna, 35 usługi
sprzedaży odzieży, obuwia, nakryć głowy.
484008
(220) 2018 03 26
IN STYLE TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) In Style Travel LUXURIOUS JOURNEYS
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wego oraz morskiego, w tym: barkami, łodziami, promami,
statkami i okrętami, usługi transportu powietrznego, czarterowanie, usługi informacji, rezerwacji i pośrednictwa w transporcie, doradztwo w dziedzinie podróży świadczone przez
centra obsługi telefonicznej i infolinie, skomputeryzowane
usługi informacyjne dotyczące podróży, 43 prowadzenie
agencji i biur turystycznych w zakresie organizowania zakwaterowania oraz rezerwacji noclegów (hotele, pensjonaty, domy wypoczynkowe i turystyczne, kempingi, kwatery),
organizowanie obozów wakacyjnych (zakwaterowanie), prowadzenie wynajmu noclegów, prowadzenie hoteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, domów turystycznych,
moteli, kempingów, prowadzenie agencji i biur turystycznych w zakresie rezerwowania restauracji, usługi restauracyjne, prowadzenie barów, kawiarni, kafeterii, restauracji,
restauracji samoobsługowych, świadczenie usług informacyjnych dotyczących zakwaterowania dla podróżnych oraz
usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla
podróżnych.
484137
(220) 2018 03 27
PROFESJONAL24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różyny
(540) Profesjonal24

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 01.03.15, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi marketingowe, reklamowe, promocyjne w zakresie turystyki i podróży, w tym promocji oferty agencji i biur turystycznych, wyselekcjonowanie, w tym
przedstawienie w dogodnej formie i w dogodnych warunkach oferty imprez turystycznych, w szczególności imprez
wycieczkowych, wyjazdów i wycieczek, w tym wyjazdów
i wycieczek biznesowych, incentive, luksusowych oraz innych produktów turystycznych, 39 prowadzenie agencji
i biur turystycznych oraz usługi turystyczne (z wyjątkiem
rezerwacji hoteli i pensjonatów), organizowanie wyjazdów,
wyjazdów biznesowych, wyjazdów luksusowych, wycieczek, wycieczek morskich oraz podróży, w tym rezerwacji
miejsc, zwiedzania i transportu, organizowanie wycieczek
typu wypoczynek i zwiedzanie, organizowanie wyjazdów,
wyjazdów biznesowych, wyjazdów luksusowych, wyjazdów
i wycieczek incentive, usługi transportu pasażerskiego oraz
transportu przedmiotów wartościowych, usługi transportu lądowego, w tym autobusami, samochodami, kolejami,
usługi transportu wodnego rzecznego i innego śródlądo-

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03
(510), (511) 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami i wynajmu nieruchomości, usługi doradztwa
w sprawach finansowych, pozyskiwanie środków finansowych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych dotyczące nieruchomości, usługi developerskie dotyczące organizacji etapów inwestycji w zakresie pozyskiwania
nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi w zakresie wyceny
nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych,
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości z rynku wtórnego
i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo
w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, 37 usługi
budowlane, usługi remontowe, usługi wyburzeniowe, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków mieszkalnych
i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa części budynków, budowa domów, budowa
domów na zamówienie, budowa nieruchomości, budowa
nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości
mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowanie domów, budowanie nieruchomości, budownictwo,
nadzór nad robotami budowlanymi, remont nieruchomości,
remontowanie budynków, renowacja budynków, stawianie
fundamentów, stawianie ogrodzeń zabezpieczających, usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie
budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w za-
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kresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie
stawiania budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi doradcze dotyczące remontów
budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji budynków,
usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi
doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi
doradcze w zakresie budowania, usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi generalnych wykonawców
budowlanych, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji
budynków, usługi odnawiania budynków, usługi odnawiania
mieszkań, usługi w zakresie remontów budynków, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie budynków
prefabrykowanych, wznoszenie obszarów mieszkalnych,
wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji,
zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy,
zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie
konstruowania budynków, zarządzanie projektem budowy,
42 usługi projektowania budynków, usługi projektowania instalacji sanitarnych i elektrycznych, architektura krajobrazu,
projektowanie terenów zielonych, zieleńców i parków, usługi
polegające na projektowaniu wzornictwa przemysłowego,
usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowania wnętrz, badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne
w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary geodezyjne, pomiary
inwentaryzacyjne budowlane, usługi doradztwo w zakresie
ochrony środowiska, usługi opracowywania projektów technicznych związanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie planowania urbanistycznego.
(210) 484229
(220) 2018 03 29
(731) KARKOWSKI ROBERT KARKO, Majdan Stary
(540) Grandio

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi
prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, w szczególności usługi sprzedaży wysyłkowej (także on-line) towarów
ujętych w klasie 25 tj. obuwie, odzież, nakrycia głowy, usługi reklamy i marketingu, zapewnianie informacji handlowej
w Internecie.
484240
(220) 2018 03 29
POLITYKA INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) POLITYKA INSIGHT
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania
rynkowe, 41 pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line periodyków, czasopism i książek, udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line nie do pobrania z sieci komputerowych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, prowadzenie
analitycznego serwisu internetowego (publikacje cyfrowe)
poświęconego polityce, prawu i gospodarce oraz serwisów
branżowych z dziedziny energetyki i bankowości – wskazane serwisy prowadzone w języku polskim i w języku angielskim, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
(210)
(731)
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seminariów, sympozjów oraz szkoleń, 42 badania naukowe,
prowadzenie prac zleconych przez osoby trzecie, przygotowywanie raportów i analiz.
484241
(220) 2018 03 29
POLITYKA INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) POLITYKA INSIGHT
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania
rynkowe, 41 pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line periodyków, czasopism i książek, udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line nie do pobrania z sieci komputerowych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, prowadzenie
analitycznego serwisu internetowego (publikacje cyfrowe)
poświęconego polityce, prawu i gospodarce oraz serwisów
branżowych z dziedziny energetyki i bankowości - wskazane serwisy prowadzone w języku polskim i w języku angielskim, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów oraz szkoleń, 42 badania naukowe,
prowadzenie prac zleconych przez osoby trzecie, przygotowywanie raportów i analiz.
484243
(220) 2018 03 29
POLITYKA INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) POLITYKA INSIGHT PLATFORMA WIEDZY

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania
rynkowe, 41 pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line periodyków, czasopism i książek, udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line nie do pobrania z sieci komputerowych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, prowadzenie
analitycznego serwisu internetowego (publikacje cyfrowe)
poświęconego polityce, prawu i gospodarce oraz serwisów
branżowych z dziedziny energetyki i bankowości - wskazane serwisy prowadzone w języku polskim i w języku angielskim, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów oraz szkoleń, 42 badania naukowe,
prowadzenie prac zleconych przez osoby trzecie, przygotowywanie raportów i analiz.
(210) 484245
(220) 2018 03 29
(731) Apotex Europe B.V., Leiden, NL
(540) Findarts DUO
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy
diety.
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484249
(220) 2018 03 29
STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU
SPOŻYWCZEGO, Warszawa
(540) ftp FUNDACJA TECHNIKI POLSKIEJ POLISH TECHNIC
FUNDATION
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 analizy gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, badania dotyczące działalności gospodarczej, badanie rynku, doradztwo dotyczące działalności
gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące organizowania
działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą
i jej organizacji, dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych on-line, pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych
w zakresie prowadzenia ich interesów, zarządzanie, szacowanie wartości i wycena majątkowa, usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, prowadzenie
reklam w różnych formach, usługi promocyjno-reklamowe,
wydawanie materiałów reklamowych, w szczególności korespondencyjnych, druków, prospektów, broszur, organizacja
i obsługa wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów i ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów
sponsorowanych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi badania opinii publicznej, usługi doradcze w zakresie działalności
gospodarczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, przygotowywanie opracowań projektów dotyczących
tematyki działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania kadrami, organizacja działalności gospodarczej,
promowanie działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, opracowywanie informacji gospodarczych, sporządzanie raportów gospodarczych, promowanie
[reklama] działalności gospodarczej, usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, pisanie
opracowań dotyczących badań w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 41 usługi
szkoleniowe dla przemysłu, szkolenia przemysłowe, organizowanie i prowadzenie spotkań tematycznych, seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji, zjazdów i konkursów,
publikowanie czasopism, doradztwo szkoleniowe w zakresie
zarządzania, usługi edukacyjne, kształcenie i nauczanie, doradztwo zawodowe, badania naukowe, szkolenia dla personelu w zakresie działalności gospodarczej i przemysłowej,
usługi edukacyjne związane ze szkoleniem personelu z zakresu technologii i gospodarki, usługi edukacyjne i szkoleniowe
w formie kursów, szkoleń, sympozjów i konferencji w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, usługi wydawnicze,
publikowanie materiałów szkoleniowych, publikowanie elektroniczne czasopism, gazet, książek, materiałów dydaktycznych i periodyków on-line, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, usługi związane z organizacją imprez kulturalnych, rekreacyjnych, rozrywkowych i wypoczynkowych,
usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, prowadzenie kursów dotyczących administrowania działalnością gospodarczą, 42 doradztwo w zakresie badań przemysłowych, usługi
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w zakresie rozwoju przemysłowego, usługi naukowo-technologiczne, usługi w zakresie udzielania informacji technologicznych, doradztwo eksperckie dotyczące technologii, doradztwo technologiczne, doradztwo naukowe, doradztwo
w zakresie projektów technologicznych, przemysłowe analizy
i usługi badawcze, ekspertyzy w zakresie technologii, profesjonalne usługi doradcze dotyczące prowadzenia działalności
gospodarczej, oszacowania w dziedzinie technologii wykonywane przez inżynierów, udostępnianie informacji w zakresie technologii naukowej, badania techniczne, sporządzanie
raportów technologicznych, usługi inżynieryjne dotyczące
technologii dotyczących działalności gospodarczej, przeprowadzanie doświadczeń przemysłowych, opracowywanie
procesów przemysłowych, badania przemysłowe wspomagane komputerowo, udzielanie informacji dotyczących inżynierii przemysłowej i różnych dziedzin przemysłu, udzielanie
informacji na temat usług analiz i badań przemysłowych,
udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej w zakresie różnych dziedzin gospodarki i przemysłu,
udzielanie informacji on-line na temat usług analiz i badań
przemysłowych.
484265
(220) 2018 03 30
HORIZONTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ciekocinko
(540) BALTICA EQUESTRIAN SPRING TOUR

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
484266
(220) 2018 03 30
AD ALIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) IZOLPLUS
(510), (511) 2 powłoki [farby], farby, farby izolacyjne, ekologiczne farby izolacyjne, farby do ogólnego stosowania na zewnątrz
i wewnątrz budynków, do betonu, do dachów bitumicznych,
do drewna z dodatkiem sfer izolujących organicznych i/lub ceramicznych, powłoki termo refleksyjne, 19 powłoki [materiały
budowlane], masy i powłoki termoizolacyjne, powłoki dachowe, powłoki żaroodporne, powłoki izolacyjne mineralne i organiczne, powłoki ochronne zapewniające zabezpieczenie przed
warunkami atmosferycznymi oraz promieniowaniem UV.
(210)
(731)

484267
(220) 2018 03 30
HORIZONTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ciekocinko
(540) BALTICA EQUESTRIAN SUMMER TOUR

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
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484269
(220) 2018 03 30
HORIZONTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ciekocinko
(540) BALTICA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 skóra i imitacja skóry, wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(210) 484383
(220) 2018 04 03
(731) ŻAK BOŻENA ZAPIEKANKI U PANDY, Warszawa
(540) ZAPIEKANKI u PANDY

(531) 03.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
484407
(220) 2018 04 04
CPI HOTELS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hotel Le Regina Warsaw
(510), (511) 35 usługi w zakresie zarządzania i administrowania działalnością hoteli, pensjonatów, barów i restauracji,
usługi w zakresie planowania strategii biznesowej świadczone na rzecz właścicieli hoteli, pensjonatów, restauracji i barów, usługi doradztwa biznesowego świadczone na rzecz
właścicieli hoteli, pensjonatów, restauracji i barów, usługi public relations, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne
świadczone za pośrednictwem radia, telewizji, prasy oraz sieci komputerowej lub z wykorzystaniem billboardów, afiszów,
plakatów, neonów, flag i transparentów, usługi w zakresie
edycji i publikacji tekstów reklamowych, usługi w zakresie
tworzenia i rozpowszechniania materiałów reklamowych
w postaci próbek, ulotek, katalogów, prospektów i broszur
informacyjnych, usługi w zakresie strategii rozwoju marki,
usługi w zakresie organizowania wystaw, targów, loterii, zawodów i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych,
usługi w zakresie badań rynkowych i badań opinii publicznej, usługi w zakresie badań statystycznych, usługi w zakresie prac biurowych, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej oraz w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą i handlową, usługi
w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi zgromadzonymi na serwerach, na nośnikach elektronicznych,
(210)
(731)
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w pamięci komputerów oraz w pamięci bezprzewodowych
urządzeń elektronicznych, usługi w zakresie wyszukiwania
danych i informacji w plikach komputerowych, usługi w zakresie wyszukiwania danych i informacji za pośrednictwem
Internetu i sieci bezprzewodowych, usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz danych oraz w zakresie sortowania, systematyzacji i wyszukiwania danych
w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie prowadzenia sklepów zajmujących się sprzedażą pamiątek w postaci statuetek, figurek, dzieł sztuki, ozdób, dekoracji, biżuterii
i naczyń wykonanych z porcelany, kości słoniowej, fiszbinu,
macicy perłowej, muszli, bursztynu, szkła, papieru, tkanin,
drewna, korka, metali szlachetnych i nieszlachetnych, tworzyw sztucznych i/lub statuetek, figurek, dzieł sztuki, ozdób,
dekoracji, biżuterii i naczyń wykonanych przez połączenie
ze sobą dwóch lub więcej wymienionych wyżej rodzajów
materiałów, artykułów dla palaczy, napojów alkoholowych
i bezalkoholowych, artykułów żywnościowych, odzieży,
artykułów sportowych, artykułów piśmiennych, artykułów
gospodarstwa domowego, książek, czasopism i publikacji
na nośnikach papierowych i elektronicznych, usługi informacyjne i doradcze w odniesieniu do wszystkich wymienionych
wyżej usług, 36 usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
usługi w zakresie wynajmu nieruchomości, usługi w zakresie
wyceny nieruchomości, usługi dotyczące opracowywania
koncepcji użytkowania nieruchomości w aspekcie finansowym (facility management), usługi w zakresie nieruchomości, dotyczące w szczególności zakupu, sprzedaży, najmu,
dzierżawy wszelkiego rodzaju nieruchomości mieszkalnych
i obiektów użytkowych, w tym obiektów hotelowych, lokali
gastronomicznych, apartamentów, mieszkań, willi i domów
wakacyjnych, usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe,
usługi odnoszące się do ubezpieczania zakwaterowania
hotelowego, usługi polegające na prowadzeniu depozytów
kosztowności oraz depozytów sejfowych, usługi finansowania związane z hotelami, usługi sponsorowania finansowego,
usługi w zakresie organizacji zbiórek funduszy na cele dobroczynne, usługi punktów handlu walutami i punktów wymiany walut, usługi informacyjne i doradcze w odniesieniu
do wszystkich wymienionych wyżej usług, 43 usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi hoteli i pensjonatów, usługi w zakresie rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, usługi w zakresie rezerwacji miejsc w lokalach
gastronomicznych, usługi gastronomiczne, usługi restauracji
i barów hotelowych, usługi barów, koktajlbarów, restauracji,
kawiarni, winiarni, piwiarni, herbaciarni, cukierni, pijalni czekolady, snack-barów, barów szybkiej obsługi oraz restauracji
samoobsługowych, usługi polegające na przygotowywaniu i serwowaniu posiłków i napojów w lokalach gastronomicznych oraz w restauracjach i barach hotelowych, usługi
polegające na przygotowywaniu posiłków i napojów na zamówienie i ich dostarczaniu do zamawiającego (catering),
hotelowe usługi cateringowe, usługi w zakresie organizacji
bankietów, koktajli oraz przyjęć o charakterze towarzyskim
i biznesowym, usługi w zakresie rezerwacji oraz wynajmowania sal i pomieszczeń na potrzeby spotkań i zebrań o charakterze okolicznościowym, towarzyskim i biznesowym, usługi
w zakresie rezerwacji oraz wynajmowania sal i pomieszczeń
na potrzeby konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów,
zjazdów, kursów, szkoleń i warsztatów, usługi informacyjne
i doradcze (niemające związku z prowadzeniem działalności
gospodarczej) w dziedzinie hotelarstwa i gastronomii, usługi
informacyjne i doradcze w odniesieniu do wszystkich wymienionych wyżej usług.
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(210) 484519
(220) 2018 04 06
(731) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Estecelle Dermal Filler First Line
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała
i włosów, preparaty kosmetyczne do skóry, kremy do skóry,
emulsje do skóry, żele do skóry, pianki do skóry, oliwki i balsamy do skóry, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki do mycia
pielęgnacji i ochrony włosów, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty i środki przeciw poceniu, środki do makijażu i demakijażu, środki do pielęgnacji, malowania i ochrony ust, środki
do malowania i ochrony paznokci,, środki do higieny intymnej, środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem
ultrafioletowym, środki do samoopalania, środki do depilacji, pudry do makijażu, pudry po kąpieli, pudry higieniczne,
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, artykuły toaletowe, środki do mikrodermabrazji, wielofunkcyjne preparaty
kosmetyczne do skóry, wzmacniające preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry, 5 kosmetyki do celów leczniczych,
kremy lecznicze, emulsje lecznicze, płyny lecznice, żele lecznicze, pianki lecznicze, oliwki lecznicze, balsamy lecznicze,
sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze,
preparaty kosmetyczne o działaniu leczniczym do pielęgnacji i ochrony skóry twarzy, ciała, włosów, farmaceutyczne
substancje dermatologiczne, kremy lecznicze do ochrony
skóry, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, leki przeciwtrądzikowe, preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, produkty farmaceutyczne do wstrzykiwania, wstępnie
wypełnione strzykawki do celów medycznych, wypełnienia
skóry do wstrzykiwania, żele do użytku dermatologicznego,
10 strzykawki do iniekcji podskórnych, iniektory bezigłowe
do użytku medycznego, igły iniekcyjne, igły chirurgiczne,
szwy chirurgiczne.
484523
(220) 2018 04 06
JODAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) Rodzinne Skarby

(210)
(731)
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pierwiastki, mikroelementy i witaminy, 32 wody mineralne,
źródlane i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
hurtowej i detalicznej w systemie tradycyjnym, wysyłkowym
i poprzez Internet, towarów takich jak: produkty farmaceutyczne, w tym zawierające pierwiastki, preparaty weterynaryjne, towary z sektora zdrowotnego, naturalne preparaty
i lekarstwa, w tym zawierające pierwiastki, leki pomocnicze
(wspierające), w tym zawierające pierwiastki, mikroelementy dla ludzi i zwierząt, preparaty odżywcze i uzupełniające,
w tym zawierające pierwiastki, minerały, kwasy tłuszczowe
i witaminy, dietetyczne substancje, napoje i żywność przystosowane do celów medycznych, w tym wzbogacone dodatkami, zawierające składniki nowej żywności, produkty
i przetwory dietetyczne, dietetyczne i odżywcze zamienniki
posiłków, koncentraty i odżywki wzbogacone witaminami,
solami i składnikami mineralnymi, aminokwasami, kwasami
tłuszczowymi, pierwiastkami śladowymi, suplementy diety,
suplementy żywności, w tym zawierające pierwiastki, dodatki odżywcze, w tym dodatki odżywcze z pierwiastkami,
mineralne dodatki do żywności, wody mineralne do celów
leczniczych, artykuły żywnościowe zawierające pierwiastki
do celów medycznych, uzupełniające dodatki do żywności
do celów leczniczych, zdrowa żywność, preparaty parafarmaceutyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy, wody mineralne, źródlane
i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, artykuły
spożywcze, artykuły spożywcze uzupełniające z dodatkiem
witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych,
albo oddzielnie albo w kombinacji, dystrybutory i urządzenia
do wody, pompy, pompki, filtry i ich części, naczynia, pojemniki i zbiorniki na wodę, dodatki do wody, usługi w zakresie
prowadzenia agencji importowo-eksportowej, pośrednictwo handlowe, usługi z zakresu marketingu i promocji, pokazy towarów, organizacja wystaw w celach handlowych
i reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych
w środkach masowego przekazu oraz z wykorzystaniem
Internetu, usługi reklamowe: reklama wizualna, prasowa,
telewizyjna i radiowa, reklama poprzez sieci komputerowe,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, broszur), promocja wyrobów.
(210) 484526
(220) 2018 04 06
(731) LITWIŃSKA MAGDALENA TPL, Warszawa
(540) GERDA

(531) 05.01.03, 05.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, w tym zawierające
pierwiastki, preparaty weterynaryjne, naturalne preparaty
i lekarstwa zawierające pierwiastki, leki pomocnicze (wspierające), w tym zawierające pierwiastki, mikroelementy dla
ludzi i zwierząt, preparaty odżywcze i uzupełniające, w tym
zawierające pierwiastki, minerały, kwasy tłuszczowe i witaminy, dietetyczne substancje, napoje i żywność przystosowane do celów medycznych, w tym wzbogacone dodatkami,
suplementy diety, suplementy żywności, w tym zawierające pierwiastki, dodatki odżywcze, w tym dodatki odżywcze
z pierwiastkami, mineralne dodatki do żywności, wody mineralne do celów leczniczych, artykuły żywnościowe zawierające pierwiastki do celów medycznych, uzupełniające dodatki
do żywności do celów leczniczych, zdrowa żywność, preparaty parafarmaceutyczne uzupełniające dietę w niezbędne

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama w zakresie nieruchomości i budownictwa, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, usługi w zakresie:
organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi
w celu budowy i/lub przygotowania obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami
obrotu nieruchomościami przeznaczonymi do zagospodarowania, sprzedaży, najmu, użyczenia, organizowanie
targów, wystaw i promocji w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie: organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami
użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 36 pośrednictwo przy
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zakupie, sprzedaży i wynajmowaniu nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, usługi w zakresie: organizacji
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi w zakresie: wynajmowania, użyczania, zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w sprawach kupna,
sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej,
wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej,
usługi w zakresie: administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, doradztwa w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami
osiedlowymi, usługi agencji nieruchomości, usługi związane
z ubezpieczaniem nieruchomości, leasingiem nieruchomości, inwestycjami w nieruchomości, działalność informacyjna
w zakresie nieruchomości, doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, 37 usługi budowlane, usługi związane z naprawą, utrzymaniem i konserwacją obiektów, montaż
instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, konserwacja instalacji wodnokanalizacyjnej, konserwacja i naprawa instalacji w budynkach, montaż [instalacja] konstrukcji
budynków, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, instalacja urządzeń
do otwierania drzwi, instalacja sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, instalacja urządzeń wentylacyjnych, instalacja
systemów zabezpieczających, instalacja systemów oświetleniowych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja urządzeń
klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń łazienkowych, modernizacja instalacji do wentylacji budynków, modernizacja
instalacji do klimatyzacji budynków, modernizacja instalacji
do ogrzewania budynków, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, konserwacja alarmowych instalacji przeciwpożarowych, konserwacja i naprawa instalacji
drzwi automatycznych, instalacja osprzętu i wyposażenia
w budynkach, instalacja okablowania w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, podziemne prace
konstrukcyjne w zakresie instalacji wodnokanalizacyjnych,
usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki
budynkowej, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu
ochroniarskiego i bezpieczeństwa, instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, instalacje sprzętu, urządzeń oraz systemów komputerowych,
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych wykorzystywanych w budownictwie i architekturze, konserwacja i budowa
dróg, roboty brukarskie, roboty asfaltowe, usługi w zakresie
niwelacji terenu i zagęszczania gruntu, usługi w zakresie wykopywania, usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych, usługi w zakresie robót budowlanych
wykończeniowych, wynajem sprzętu budowlanego, usługi
nadzoru budowlanego, budowa pawilonów i sklepów targowych, informacja budowlana, doradztwo budowlane,
działalność informacyjna w zakresie budownictwa, konserwacja instalacji przemysłowych, 42 usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki i technologii, doradztwo
budowlane, architektura i projektowanie wnętrz, doradztwo
architektoniczne, inspekcja budowlana, nadzór i inspekcja
techniczna, kontrola budowlana instalacji przemysłowych,
wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej, audyty energetyczne budowlane, projektowanie i rozwój
technologii informacyjnych dla budynków, monitorowanie
wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie budynków, monitorowanie działań mających wpływ na środowisko
w obrębie budynków, projektowanie budynków o kontrolowanym środowisku, pomiary środowiska w obrębie bu-
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dynków, rejestrowanie danych dotyczących zużycia energii
w budynkach, profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności energetycznej w budynkach, naukowe i techniczne badania, projektowanie, rozwój komputerowego, telekomunikacyjnego, teleinformatycznego sprzętu, urządzeń, systemów
i oprogramowania wykorzystywanego w budownictwie
i architekturze, instalacje oprogramowania komputerowego
wykorzystywanego w budownictwie i architekturze.
484560
(220) 2018 04 09
PLATFORMA DYSTRYBUCYJNA EDU-KSIĄŻKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) BOOKLAND KSIĘGARNIE JĘZYKOWE
(210)
(731)

(531) 20.07.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 16 wydawnictwa, książki, podręczniki, przewodniki, czasopisma, broszury, informatory, katalogi, foldery,
albumy, 35 prowadzenie księgarni, prowadzenie księgarni
internetowych, prowadzenie sprzedaży wysyłkowej książek,
działalność wydawnicza, 41 usługi wydawnicze w zakresie
książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, publikowanie
książek.
484565
(220) 2018 04 09
PAJĄKOWSKI TOMASZ NEW ENTERTAINMENT,
Bydgoszcz
(540) PUBQUIZ

(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], usługi rozrywkowe.
484608
(220) 2018 04 09
ZALEWSKA MAŁGORZATA CZUJĘ ŻE ODLATUJĘ,
Czernichów
(540) CZUJE, ZE ODLATUJE

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, etui, etui na klucze, parasole, plecaki, torby, torby alpinistyczne, torby na zakupy, torby
szkolne, torby turystyczne, walizki, walizki z kółkami, zestawy
podróżne, torby plażowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
35 organizacja wystaw w celach handlowych, organizacja wystaw w celach reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu
lub handlu, reklama i marketing, przygotowywanie prezentacji
do celów działalności gospodarczej, usługi sprzedaży odzieży,
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obuwia, nakryć głowy i akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży toreb, plecaków, walizek, okularów, biżuterii, galanterii skórzanej, usługi sprzedaży artykułów wyposażenia wnętrz, artykułów ceramicznych, usługi sprzedaży materiałów piśmiennych
i artykułów papierniczych, książek, map, 41 edukacja, rozrywka,
rozrywka interaktywna, rozrywka on-line, organizacja przyjęć,
organizacja zajęć, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja wystaw w celach
edukacyjnych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych,
organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja
i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych, przygotowywanie i realizacja
programów telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań audio
i video, usługi fotograficzne, doradztwo zawodowe i coaching
[doradztwo szkoleniowe i edukacyjne].
(210) 484613
(220) 2018 04 09
(731) FUNDACJA TWOJA DROGA ROZWOJU, Kraków
(540) Morsowa Korona Wisły
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie zjazdów w celach rekreacyjnych, organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, usługi klubów zdrowia i klubów
sprawności fizycznej [fitness klub], usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, organizowanie zawodów sportowych, sport (wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów],
udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, kultura
fizyczna, kształcenie praktyczne [pokazy], zajęcia sportowe,
szkolenia sportowe, obozy sportowe, edukacja sportowa, zawody sportowe (organizowanie -), organizowanie turniejów
sportowych, produkcja imprez sportowych, usługi klubów
sportowych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów
sportowych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych,
usługi rozrywkowe związane ze sportem, sport i fitness, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych,
organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, usługi klubów zdrowia [ćwiczenia], usługi klubów zdrowia [fitness], usługi edukacyjne dotyczące zdrowia,
usługi szkoleniowe dotyczące zdrowia zawodowego, kursy
szkoleniowe z zakresu zdrowia, treningi zdrowotne i treningi
fitness, usługi klubów zdrowia i sal gimnastycznych, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, przygotowanie zawodowe dotyczące
zapobiegania problemom zdrowotnym, usługi edukacyjne
w sektorze opieki zdrowotnej, usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, prowadzenie edukacyjnych
programów wspierających dla pracowników służby zdrowia,
organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej
[fitness klub], udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów
zdrowia [ćwiczenia fizyczne], udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, usługi
edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby zdrowia,
pokazy edukacyjne, organizowanie imprez edukacyjnych,
edukacja, rozrywka i sport, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi edukacyjne związane z wodą, produkcja filmów
w celach edukacyjnych, usługi edukacyjne związane z zarządzaniem wodą, usługi edukacyjne związane z bezpieczeństwem wodnym, usługi edukacyjne w zakresie sprawności
fizycznej, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu.
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(210) 484619
(220) 2018 04 09
(731) MICHALAK IWONA ESTETICA GROUP, Piaseczno
(540) reMEDIQ

(531) 27.05.01, 03.11.02, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby kosmetyczne, środki
do pielęgnacji włosów, perfumy, dezodoranty, antyperspiranty, higieniczne środki do pielęgnacji, preparaty do mycia,
środki zapachowe odświeżające powietrze, 5 produkty kosmetyczne do celów leczniczych.
484620
(220) 2018 04 10
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) JUVIT - STRAŻNICY TWOJEGO SKARBU
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, dodatki odżywcze do celów leczniczych, 35 usługi reklamowe,
promocja ochrony zdrowia przy użyciu wszystkich mediów,
agencje reklamowe, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, badanie rynku, badania marketingowe, handel oraz
handel detaliczny w zakresie wyrobów farmaceutycznych,
kosmetycznych, medycznych i spożywczych, dystrybucja
materiałów reklamowych, kolportaż próbek, komputerowe
zarządzanie plikami, komputerowe bazy danych, uaktualnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklama, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, eksport-import, kreowanie wizerunku, reklama, także za pośrednictwem sieci komputerowej, publikacja tekstów reklamowych, także z a pośrednictwem sieci komputerowej.
(210)
(731)

(210) 484626
(220) 2018 04 10
(731) ŚWIERCZEWSKI MICHAŁ X-KOM, Kłomnice
(540) X-KOM G4M3R

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

do mocowania przystosowane do monitorów komputerowych, uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych
bez użycia rąk, uchwyty na tablety przystosowane do użytku
w samochodach, uchwyty na deskę rozdzielczą do urządzeń
nawigacyjnych, uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony
komórkowe, uchwyty do kamer montowanych do kasków,
uchwyty ścienne dla monitorów telewizyjnych, uchwyty
przystosowane do telefonów komórkowych, uchwyty samochodowe do telefonów, uchwyty do aparatów fotograficznych, uchwyty do głośników, huby USB, komputerowe
koncentratory sieciowe, obudowy ochronne do dysków
komputerowych, obudowy przystosowane do komputerów,
baterie do ponownego ładowania, banki energii, podkładki
chłodzące do komputerów przenośnych, 20 podstawki pod
laptopy, fotele, meble komputerowe.

(210) 484635
(220) 2018 04 10
(731) Fine Agrochemicals Limited, Whittington, GB
(540) FALGRO
(510), (511) 1 produkty i preparaty oparte na kwasie giberelinowym do regulacji kiełkowania i/lub wzrostu roślin.

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 7 sprężarki (maszyny), turbosprężarki, dmuchawy do sprężania, wysysania i transportu gazu, maszyny
do wysysania powietrza, maszyny na sprężone powietrze,
osie do maszyn, obrotowe prasy drukarskie, wymienniki ciepła, instalacje kondensacyjne, pompy na sprężone powietrze.

(210) 484638
(220) 2018 04 10
(731) ŚWIERCZEWSKI MICHAŁ X-KOM, Kłomnice
(540) X-KOM HOME & OFFICE

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 alkoholomierze, anteny, aplikacje komputerowe do pobrania, baterie elektryczne, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], czytniki książek cyfrowych, diody świecące [LED], elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami
zdalnego sterowania, elektroniczne pióra [ekranopisy], etui
na smartfony, folie ochronne dostosowane do smartfonów,
futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, głośniki, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable światłowodowe,
kamery wideo, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), klawiatury komputerowe, ładowarki do baterii,
mikrofony, myszy [sprzęt do przetwarzania danych], naboje
na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, nadajniki sygnałów elektronicznych, paski do telefonów komórkowych, podkładki pod myszy komputerowe, pokrowce
do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony,
przenośne odtwarzacze multimedialne, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, statywy do aparatów fotograficznych, torby do noszenia komputerów, wagi
analizujące masę ciała, wyzwalacze migawki [fotografia],
zegarki inteligentne, zestawy do korzystania z telefonu bez
użycia rąk, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej,
komputery, tablety, komputery przenośne [laptopy], komputery przenośne [notebooki], rysiki komputerowe, uchwyty
do mocowania przystosowane do komputerów, uchwyty

484646
(220) 2018 04 10
Suzhou Invotech Scroll Technologies Co., Ltd,
Changshu City, CN
(540) INVOTECH

(210)
(731)

(210) 484673
(220) 2018 04 11
(731) PROMAG SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) PROMAG MAGAZYN LOGISTYKA TRANSPORT
WEWNĘTRZNY

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 systemy regałowe zawarte w tej klasie, elementy oraz wyposażenie systemów regałowych zawarte
w tej klasie, pojemniki metalowe, palety metalowe, wanny wychwytowe metalowe, stojaki do beczek metalowe,
drabiny metalowe, bramy metalowe, z wyłączeniem bram
przeciwpożarowych, budynki przenośne metalowe, 7 przenośniki, podnośniki, urządzenia przeładunkowe, urządzenia
dźwignicowe, urządzenia do pakowania, automatyczne
systemy składowania, koła i zestawy kołowe do sprzętu magazynowego, 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie
magazynowania, 12 wózki transportowe, wózki podnośnikowe, wózki ręczne, wózki widłowe, 16 materiały do pakowania
zawarte w tej klasie, 20 systemy regałowe zawarte w tej klasie, elementy i wyposażenie systemów regałowych zawarte
w tej klasie, pojemniki niemetalowe, palety niemetalowe,
wanny wychwytowe niemetalowe, stojaki do beczek niemetalowe, drabiny niemetalowe, meble metalowe, 22 zawiesia
do transportu ładunków, materiały do pakowania zawarte
w tej klasie, 37 usługi serwisowe i przeglądy w zakresie wyposażenia magazynu, usługi serwisowe i przeglądy takich
produktów jak: systemy regałowe, elementy i wyposażenie systemów regałowych, maszyny do pakowania, meble,
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pojemniki, palety, wanny wychwytowe, stojaki do beczek,
przenośniki, podnośniki, urządzenia przeładunkowe, wózki
ręczne, wózki widłowe, drabiny, bramy z wyłączeniem bram
przeciwpożarowych, budynki przenośne, automatyczne
systemy składowania, wynajem wózków, budowanie magazynów samonośnych, 41 szkolenia z zakresu eksploatacji
i konserwacji systemów regałowych, 42 usługi w zakresie
projektowania i doradztwo w zakresie magazynów, wyposażenia magazynów i systemów magazynowych.
(210) 484678
(220) 2018 04 11
(731) SZYDŁOWSKI MARIUSZ, Dąbrowa
(540) ionVit

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
antyperspiranty [przybory toaletowe], aromaty [olejki eteryczne, aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, balsamy do celów kosmetycznych,
balsamy, inne niż do celów medycznych, barwniki do celów
kosmetycznych, błyszczyki do ust, bursztyn [wyroby perfumeryjne], chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu,
cytrynowe olejki eteryczne, detergenty, inne niż do użytku
w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych,
emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym,
esencja mięty [olejek eteryczny], esencje eteryczne, etui
na szminkę, javelle (woda ), jonony [wyroby perfumeryjne],
kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kosmetyki, kosmetyki
dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, ług
sodowy, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła przeciwpotowe do stóp,
mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, neutralizatory do trwałej ondulacji, odżywki do włosów,
oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy,
olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum
i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, pałeczki zapachowe, paski odświeżające oddech, paski wybielające zęby, płukanki do oczu,
nie do celów medycznych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji,
płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia,
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
[przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów
kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, prepara-
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ty kosmetyczne do odchudzania, preparaty odświeżające
oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające do celów
kosmetycznych, preparaty toaletowe, produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, szampony, szampony dla zwierząt [nielecznicze
preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące
do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące
do higieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, środki do konserwacji skóry [pasty], środki odświeżające powietrze [zapachowe], świece do masażu do celów kosmetycznych, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki dr
celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa,
woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele
do masażu, inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, 5 alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych,
alkaloidy do celów medycznych, alkohol leczniczy, aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy do celów weterynaryjnych, antybakteryjne środki do mycia rąk, antyseptyki,
apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, apteczki przenośne z wyposażeniem, balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, bandaże opatrunkowe, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy
dla zwierząt, biocydy, biologiczne preparaty du celów medycznych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych,
biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, błonnik
pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, chleb
dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, detergenty do celów medycznych, dezodoranty, inne
niż dla ludzi lub zwierząt, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, ekstrakty roślinne do celów
farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych,
eliksiry [preparaty farmaceutyczne], eukaliptus do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych,
herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
herbicydy, homogenizowana żywność przystosowana
do celów medycznych, intymne preparaty nawilżające, jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych,
kąpiele tlenowe, komórki macierzyste do celów medycznych, komórki macierzyste do celów weterynaryjnych, koper
włoski do celów medycznych, kora do celów farmaceutycznych, kora drzewa myrobalan do celów farmaceutycznych,
kora kondurango do celów medycznych, kora krotonowa,
kora mangrowa do celów farmaceutycznych, kora z angostury do celów medycznych, korzenie lecznicze, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, kreozot do celów farmaceutycznych, kultury mikroorganizmów do celów
medycznych i weterynaryjnych, lecytyna do celów medycznych, lecznicze płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny
do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty
toaletowe, lecznicze środki do czyszczenia zębów, lekarstwa
przeciw zaparciom, leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki pomocnicze
[wspierające] do celów medycznych, leki wzmacniające, liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych,
majtki chłonne dla osób cierpiących na inkontynencję, majtki higieniczne, maści do celów farmaceutycznych, maści
do leczenia oparzeń słonecznych, mazidła, mączka rybna
do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety,
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mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, mydła antybakteryjne,
mydła dezynfekujące mydła lecznicze, nalewki do celów medycznych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie,
napoje z mleka słodowego do celów medycznych, narkotyki,
narkotyki do celów medycznych, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, odświeżacze do ubrań i tkanin, odżywcze
suplementy diety, okłady, okrągłe podkładki na odciski stóp,
olejki lecznicze, opiaty, opium, owadobójcze szampony dla
zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, pasza lecznicza
dla zwierząt, patyczki do czyszczenia uszu do celów medycznych, pieluchomajtki dziecięce, pieluchy dla zwierząt,
pieluszki dla niemowląt, plastry, plastry do celów medycznych, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, płyny do przemywania oczu, płyny do przemywania
pochwy do celów medycznych, podłoża dla kultur bakteryjnych, podpaski higieniczne, pomady do celów medycznych,
preparaty do kąpieli do celów medycznych, preparaty do leczenia trądziku, preparaty do niszczenia grzybów powodujących próchnienie drewna, preparaty do niszczenia szkodników, 050401 preparaty do odświeżania powietrza, preparaty
farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], preparaty lecznicze na porost
włosów, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty
na bazie wapna do celów farmaceutycznych, preparaty
na hemoroidy, preparaty na odmrożenia, preparaty organoterapeutyczne, preparaty przeciw molom, preparaty przeciw
oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty tamujące krwawienie,
preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty ułatwiające
ząbkowanie, preparaty weterynaryjne, preparaty witaminowe,
preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt,
preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych,
preparaty zmniejszające popęd seksualny, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub
medycznych, propolis do celów farmaceutycznych, proszek
perłowy do celów medycznych, przepaski na oczy do celów
medycznych, rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, roztwory do szkieł kontaktowych, siemię lniane
do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych
lub farmaceutycznych, słodycze do celów leczniczych, soda
oczyszczona do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, sole potasowe do celów medycznych, sole
sodowe do celów medycznych, sole wód mineralnych, substancje odżywcze dla mikroorganizmów, suplementy diety
dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety
zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże,
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę,
suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy
diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany,
suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami
acai, suplementy witaminowe w postaci plastrów, szampony
lecznicze, szampony przeciw wszom, środki algobójcze,
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki do leczenia oparzeń, środki do mycia bydła [insektycydy],
środki do mycia psów [insektycydy], środki do mycia zwierząt
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[insektycydy], środki do oczyszczania powietrza, środki
do tępienia much, środki do tępienia szkodników, środki hemostatyczne w sztyfcie, środki lecznicze przeciw poceniu
się, środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, środki na odciski, środki odkażające, środki odstraszające insekty dla psów,
środki odstraszające owady, środki przeciw pasożytom, środki przeciw roślinom skryto płci owym, środki przeciw roztoczom, środki przeciw zrogowaceniom, środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciwrobacze,
środki przeczyszczające, środki ściągające do celów medycznych, środki trawienne do celów farmaceutycznych, środki
uspakajające, środki uspokajające, środki wywołujące pęcherze, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki przeciwutleniające, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki zmniejszające apetyt, tampony, tlen do celów
medycznych, tłuszcze do celów medycznych, tłuszcze do celów weterynaryjnych, tran, waciki do celów medycznych,
wazelina do celów medycznych, węgiel drzewny do celów
farmaceutycznych, winny kamień do celów farmaceutycznych, wkładki do stanika dla karmiących matek, woda gulardowa, woda melisowa do celów farmaceutycznych, woda
morska do kąpieli leczniczych, woda termalna, woda utleniona do celów medycznych, wody mineralne do celów medycznych, wywary do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze, żelatyna
do celów medycznych, żele do stymulacji seksualnej, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 11 agregaty klimatyzacyjne,
akcesoria łazienkowe, anty-rozpryskowe dysze wylotowe
do kranów, aparatura destylacyjna, aparatura do fumigacji,
nie do celów medycznych, aparatura i instalacje chłodnicze,
baterie mieszające do rui wodociągowych, bidety, chłodziarki, elektryczne, chromatografy do celów przemysłowych, ciśnieniowe zbiorniki wody, czajniki elektryczne, czyste komory [instalacje sanitarne], dozowniki środków odkażających
w toaletach, filtry do wody pitnej, fontanny, generatory mikro-bąbelków do kąpieli, instalacje du dystrybucji wody, instalacje do filtrowania powietrza, instalacje do oczyszczania
ścieków, instalacje do odsalania, instalacje do ogrzewania
wodnego, instalacje do sauny, instalacje do uzdatniania
wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje grzewcze, kabiny prysznicowe, kabiny przenośne do łaźni tureckich, kamienie lawy wulkanicznej do grilla, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, maszyny do wytwarzania
lodów, maszyny i urządzenia do wytwarzania indu, natryski,
prysznice, sterylizatory powietrza, umywalki [części instalacji
sanitarnych], urządzenia chłodzące, urządzenia dezodoryzujące, nic do użytku osobistego, urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia
do chłodzenia powietrza, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do filtrowania
wody, urządzenia do nawadniania do zastosowania w rolnictwie, urządzenia do ogrzewania, urządzenia do schładzania,
wody urządzenia do wanien z hydromasażem, urządzenia
do wytwarzania pary, urządzenia jonizujące do oczyszczania
powietrza lub wody, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenie
dezynfekujące do celów medycznych, wanny, wanny do nasiadówek, wanny SPA, zamrażarki, zasobniki ciepła, zasobniki
pary, zmiękczacze wody, żarniki do lamp elektrycznych,
30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty (preparaty ) do żywności,
aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe,
aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, batony zbożowe, bloki lodu, chałwa, chleb, chleb bez drożdżowy, chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], cukier, cukier
palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada
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pitna, czosnek mielony [przyprawa], dodatki smakowe
do napojów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka
muszkatołowa, goździki [przyprawa], gryka, przetworzona,
guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody
spożywcze], kakao, kanapki, kapary, karmelki [cukierki], kasza
bulgur, kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze,
kawa, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi,
kostki lodu, kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, lody, lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, lód w blokach, mięta
do wyrobów cukierniczych, miętówki odświeżające oddech,
miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy
deserowe, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych,
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem,
napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje
na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny okonomiyaki [japońskie
wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owocowe (galaretki -) [słodycze], papka
ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta
migdałowa, pasty czekoladowe do smarowania zawierające
orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en croûte), pesto [sos], pielmieni
(pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, pierożki na bazie
mąki, placki, placki z kimchi [kimchijeon], płatki kukurydziane,
pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane, których głównym
składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których
głównym składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, przekąski na bazie ryżu,
przekąski na bazie zbóż, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy,
przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty),
ptifurki [ciasteczka], puddingi, rośliny strączkowe (mączka z -),
ryż, ryż błyskawiczny, siemię lniane do celów kulinarnych
[przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], sól do konserwowania żywności, woda morska do gotowania, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych,
zboża, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane
[przyprawy], 31 algi, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, aloes [roślina], bagassa z trzciny cukrowej
[w stanie surowym], burak, cebula świeża [warzywa], chleb
świętojański, surowy, chmiel, cukinie świeże, cykoria świeża,
cytryny świeże, czosnek, świeży, fasola, świeża, groch świeży,
grzyby świeże, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, jagody jałowca, jagody, świeże owoce, jajeczka jedwabników,
jęczmień, kabaczki, świeże, karczochy, świeże, karmy i pasze
dla zwierząt, kasztany jadalne świeże, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, kompozycje świeżych owoców, kopra, kora
surowa, korek jako surowiec, korzenie cykorii, korzenie
do spożycia przez zwierzęta, krzewy, krzewy róż, kukurydza,
kwiaty, łupiny orzechów kokosowych, makuchy, makuchy
rzepaku dla bydła, makuchy z kukurydzy dla bydła, mączka
dla zwierząt, mączka lniana [pasza], mączka lniana jako pasza
dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt,
mąka z ryżu [pasza], migdały [owoce], napoje dla zwierząt
domowych, nasienie żyta, nasiona, nieprzetworzona gryka,
nieprzetworzona komosa ryżowa, ogórki świeże, oliwki świeże, orzechy, orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe, orzeszki arachidowe (makuchy z -) dla zwierząt, orzeszki
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arachidowe świeże, otręby [pokarm dla zwierząt], otręby
zbożowe, owies, owoce cytrusowe świeże, owoce świeże,
papryki [rośliny], pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt
domowych, pokrzywy, pomarańcze, pory świeże, produkty
uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, pszenica, pyłek [materiał surowy], rabarbar świeży, rośliny, ryż nieprzetworzony, sadzonki, sałata świeża, sezam jadalny, nieprzetworzony, siemię lniane jako pasza dla zwierząt,
soczewica świeża [warzywa], sól dla bydła, spożywcze pasze
wzmacniające dla zwierząt, suchary dla psów, szpinak świeży, szyszki chmielowe, szyszki sosnowe, ściółka dla zwierząt
śledzie, żywe, świeże ziemniaki, trufle świeże, trzcina cukrowa, warzywa świeże, winogrona świeże, winorośle, wodorosty, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta,
wytłoki z owoców, zarodki [botanika], zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna [zboże], ziarno do żywienia zwierząt,
ziarno kakaowe w stanie surowym, zioła ogrodowe świeże,
32 aperitify bezalkoholowe, barley wine [piwo], bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa,
chmiel (wyciąg z -) do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, likiery (preparaty do sporządzania -), moszcz,
napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku
kawy, napoje energetyzujące, napoje gazowane (proszek
do wytwarzania -), napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty
mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje
od-alkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, owoce (bezalkoholowe napoje z soków -), owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych,
piwo, piwo słodowe, pomidory (sok -) [napój], preparaty
do produkcji napojów, sarsaparilla (napoje bezalkoholowe z -),
soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, winogrona (moszcz -), niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, woda gazowana (preparaty do produkcji -), woda litowa, woda mineralna
[napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje
reklamowe, kolportaż próbek, organizacja pokazów mody
w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy do celów
reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy,
produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowe, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki cyfrowej
do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie
muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców,
usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promo-
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cji sprzedaży, usługi pośrednictwa w handlu, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi związane z listami prezentów, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem
dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, 39 dostarczanie gazet,
dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, dostawa energii
elektrycznej, dostawa towarów, dystrybucja energii, dystrybucja wody, informacja o składowaniu, pakowanie prezentów, pakowanie towarów, rezerwacja transportu, składowanie towarów, transport, usługi butelkowania, usługi
car-sharingu, usługi kurierskie [wiadomości lub towary],
usługi rozładunku towarów, usługi taksówek, wynajem łodzi,
wynajem statków powietrznych, wynajem zamrażarek, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie elektrycznych
chłodziarek do wina, wypożyczanie zamrażarek, 44 aromaterapia, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], fizjoterapia,
leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie tureckie, manicure, masaż, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pielęgnacja trawników, placówki
rekonwalescencji, salony piękności, sanatoria (usługi -), szpitale, świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi
ludźmi, tępienie szkodników w rolnictwie, akwakulturze,
ogrodnictwie i leśnictwie, usługi dezynsekcyjne dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji
uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi
medyczne, usługi psychologów, usługi saun, usługi solariów,
usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie
akwakultury, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, wykonywanie wieńców, wypożyczanie instalacji sanitarnych, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(210) 484683
(220) 2018 04 11
(731) ROSTKOWSKA WIKTORIJA MATRIOSZKA, Piaseczno
(540) MATRIOSZKA
(510), (511) 35 administrowanie sprzedażą, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży
produktów i świadczenia usług, usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami
alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży
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detalicznej w związku z owocami morza, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z piwem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z deserami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z owocami morza, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa),
usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z herbatami, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie słodyczy, usługi w zakresie promocji sprzedaży,
usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy
on-line.
484685
(220) 2018 04 11
MEDASEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) medaSEPT QUALITY TO PROTECT
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 rękawice do celów przemysłowych, rękawice
robocze, 10 obłożenia chirurgiczne, rękawice chirurgiczne,
rękawice do celów medycznych, rękawice stosowane w diagnostyce, rękawice do użytku stomatologicznego, rękawice
do użytku w szpitalach, worki na odpady medyczne, kaniule,
odzież ochronna do celów medycznych, odzież ochronna
do celów chirurgicznych, 16 worki na śmieci, 21 rękawice kuchenne, rękawice do mycia samochodów, rękawice
ogrodnicze.
484689
(220) 2018 04 11
M PLUS M FRĄSZCZAK M. KRUK E. SPÓŁKA JAWNA,
Obłaczkowo
(540) M PLUS M
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 wentylatory do sprężania, zasysania i transportu gazów, 11 wentylatory do chłodzenia urządzeń technologicznych z wyłączeniem silników, wentylatory przeznaczone
do nadmuchu powietrza do palenisk kotłów CO lub kominków oraz do wyciągu (usuwania) spalin z palenisk kotłów CO,
kominków i promienników gazowych, wentylatory do wyciągania lub nadmuchu gorącego powietrza, wentylatory
do wentylacji ogólnej pomieszczeń.
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484701
(220) 2018 04 11
PASZKIEWICZ JOANNA, BOROWSKA KAMILA UPTOU
SPÓŁKA CYWILNA, Opypy
(540) UpToU
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna
wchłaniająca pot, czapki [nakrycia głowy], dzianina [odzież],
koszulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki [odzież], kurtki
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy,
odzież, odzież gimnastyczna, okrycia wierzchnie [odzież],
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, spódnice, spódnico-spodenki, stroje przeciwdeszczowe, sukienka
na szelkach do noszenia na bluzkę, 35 reklama, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, prace biurowe, organizacja pokazów mody
w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej.
(210)
(731)

(210) 484985
(220) 2018 04 17
(731) WALUSZEK SYLWIA, Bestwina
(540) ZPB Knurów Zakład Produkcji Betonów Małgorzata
Waluszek

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 19 beton ogniotrwały, beton syntetyczny,
beton zbrojony, ściany betonowe, bloczki betonowe, pokrycia betonowe, słupy betonowe, podłogi betonowe,
betonowe rury, belki betonowe, płyty betonowe, beton
do odlewania, betonowe ściany oporowe, masa betonowa
prefabrykowana, beton gotowy do użycia, formy (niemetalowe -) do betonu, tablice wykonane z betonu, tabliczki nagrobne z betonu, wykończenia betonowe z fakturą,
wymieszany beton wylewany na miejscu, kruszywa wykorzystywane do przygotowywania betonu, drogowe bariery ochronne z betonu, betonowe płyty do nawierzchni
drogowych, nagrobki z betonu, kamienia lub marmuru,
bloki wykonane z betonu do ochrony wybrzeża, okienne
skrzynki na kwiaty wykonane z betonu, słupy betonowe
do użytku jako materiały budowlane, bloki wykonane
z betonu do ochrony brzegów rzeki, budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, beton przemysłowy do użytku w pracach
w zakresie inżynierii lądowej, 37 polerowanie betonu,
naprawy betonu, pompowanie betonu, uszczelnianie betonu, wyrównywanie betonu, powlekanie betonu, usługi
poziomowania betonu, wynajem maszyn do pompowania betonu.
(210)
(731)

484990
(220) 2018 04 17
PLATAN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

Nr ZT33/2018

(540) PLATAN CENTRUM HANDLOWE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki,
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji
działalności centrów handlowych, 21 naczynia stołowe oraz
naczynia do picia dla celów promocji działalności centrów
handlowych, 25 ubrania, w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności centrów
handlowych, 35 usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi reklamowe, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlowych,
usługowych, hotelowych i rozrywkowych, administrowanie
i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, kompleksowa oferta różnorodnych towarów umożliwiająca nabywcom
rozeznanie i zakup tych towarów, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, usługi w zakresie organizowania wystaw dzieł
sztuki w celach aukcyjnych, aukcji, wernisaży, pokazy towarów, zarządzanie kolekcjami sztuki, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w dużym sklepie wielobranżowym, galerii handlowej i supermarkecie, administrowanie
i zarządzanie miejscami wystawowymi dotyczącymi handlu
i/lub reklamy, badanie rynku w celach handlowych, dobór
personelu za pomocą testów, sprzedaż na kredyt w zakresie
branży elektronicznej (RTV, AGD), motoryzacyjnej, meblarskiej, budowlanej, a także świadczona w hipermarketach,
prowadzenie sklepów ze sprzedażą ratalną w zakresie branży
elektronicznej (RTV, AGD), motoryzacyjnej, meblarskiej, budowlanej, a także świadczoną w hipermarketach, 36 usługi
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu,
wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych,
operacje i usługi finansowe, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, leasing nieruchomości, wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości,
pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami, prowadzenie punktów wykonujących operacje bankowe, prowadzenie punktów wyceny biżuterii, prowadzenie zbiórek
na cele dobroczynne, prowadzenie kantorów wymiany walut, sponsorowanie finansowe.
484993
(220) 2018 04 17
FINANCIAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Home life

(210)
(731)

Nr ZT33/2018
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(531) 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, maszyny do mycia ciśnieniowego, przemysłowe maszyny czyszczące, wykorzystujące dysze ciśnieniowe, elektryczne pompy ogrodowe, domowe elektryczne blendery, blendery
elektryczne do celów domowych, elektryczne otwieracze
do konserw, elektryczne narzędzia ręczne, elektryczne
otwieracze do puszek, krajalnice do chleba, krajalnice
do chleba [maszyny], krajalnice do mięsa [elektryczne maszyny], krajalnice spiralne do warzyw, elektryczne, elektryczne krajalnice do mięsa do użytku kuchennego, krajalnice
do mięsa [maszyny elektryczne] do użytku domowego, elektryczne mopy parowe, 8 kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], noże kuchenne, krajalnice do frytek, krajalnice do owoców, krajalnice chleba [ręcznie obsługiwane], krajalnice
do chleba [obsługiwane ręcznie], krajalnice spiralne do warzyw, o napędzie ręcznym, czerpaki [narzędzia ręczne], dopasowane pudełka na sztućce, jaja (krajarki do -) [nieelektryczne], japońskie noże kuchenne do siekania, jednorazowe
łyżki, jednorazowe noże, jednorazowe widelce, komplety
sztućców w pudełku, komplety sztućców wykonane z metali
szlachetnych, konserwy (noże do otwierania -) nieelektryczne, krajarki do ciasta, krajarki do jaj, nieelektryczne, krajarki
do sera, krajarki do sera, nieelektryczne, krajarki do sera [ręcznie obsługiwane], krajarki obsługiwane ręcznie, łyżeczki
do herbaty, łyżeczki do kawy cd. na osobnej karcie, łyżki
[chochle do win], łyżki do grejpfrutów, noże do pizzy, nieelektryczne, noże do pizzy, noże do owoców, noże do otwierania ostryg, noże do obierania, noże do krojenia mięsa, noże
do masła, noże do filetowania, noże do czyszczenia ryb, noże
do chleba [obsługiwane ręcznie], noże ceramiczne, nieelektryczne szatkownice do rozdrabniania czosnku, nieelektryczne przyrządy do krojenia czosnku, nieelektryczne krajarki
do produktów spożywczych, nieelektryczne noże kuchenne,
łyżki do zupy, łyżki stołowe ze srebra standardowego, łyżki
stołowe ze stali nierdzewnej, łyżki, widelce i noże stołowe
z tworzyw sztucznych, łyżki, widelce i noże stołowe dla dzieci, łyżki wykonane z metali szlachetnych, łyżki z tworzyw ulegających biodegradacji, mandoliny do krojenia warzyw,
mandoliny kuchenne, narzędzia do cięcia pizzy, obieraczki
ziemniaków [ręczne], obieraczki ziemniaków [noże], obieraczki do warzyw [noże ręczne], obieraczki do warzyw, nieelektryczne, obieraczki do warzyw [narzędzia ręczne], obieraczki do owoców, nieelektryczne, nożyki do smarowania
[sztućce], nożyczki do użytku kuchennego, nożyce do drobiu, noże z tworzyw ulegających biodegradacji, noże, widelce, łyżki, noże wędkarskie, noże stołowe ze stali nierdzewnej,
noże stołowe ze srebra standardowego, noże stołowe, noże
ręczne do krojenia mięsa do użytku domowego, noże do serów, noże do usuwania rybich łusek, noże do użytku domowego, noże go grejpfrutów, noże kucharskie, noże kuchenne
do krojenia ryb, noże kuchenne do obierania, noże kuchenne
o cienkich ostrzach, sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki],
sztućce do użytku przez niemowlęta, sztućce dla dzieci,
sztućce, szpachle [narzędzia ręczne], srebro stołowe [noże,
widelce i łyżki], srebrna zastawa stołowa [sztućce], skrobaki
do farby [narzędzia ręczne], ser (krajarki do -) [nieelektryczne], rozdrabniacze do warzyw, rękojeści noży, ręczne tasaki
do warzyw, ręczne szatkownice kuchenne, otwieracze
do puszek [nieelektryczne], pamiątkowe łyżeczki dla kolekcjonerów, pizze (wykrajarki do -) nieelektryczne, przyrządy
do dekantacji cieczy [narzędzia ręczne], przyrządy do usuwania rybich łusek, pudełka przystosowane do sztućców,
puszki (otwieracze do -) nieelektryczne, rębaki [noże], ręczne
krajarki do warzyw, ręczne narzędzia do rąbania, ręczne
przyrządy do krojenia ciasta na makaron, ręczne rozdrabnia-
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cze do warzyw, zastawa stołowa jednorazowego użytku wykonana z tworzyw sztucznych [sztućce], wykrajarki do pizzy
nieelektryczne, wydrążacze do warzyw, wydrążacze do owoców, wydrążacze do jabłek, widelce z tworzyw ulegających
biodegradacji, widelce wykonane z metalu szlachetnego,
widelce (sztućce), widelce stołowe ze stali nierdzewnej, widelce stołowe ze srebra standardowego, widelce sałatkowe,
widelce i łyżki, widelce do ślimaków, widelce do ryb, sztućce
z metali szlachetnych, sztućce z metali szlachetnych do krojenia, sztućce z tworzyw ulegających biodegradacji, tasaki
do mięsa [tasaki rzeźnicze], tasaki do siekania mięsa [ręczne],
tasaki [noże], tłuczki [narzędzia ręczne], ubijaki [narzędzia],
urządzenia do krojenia jajek, widelce, widelce do fondue,
9 meble laboratoryjne, telewizyjne kamery, kamery telewizyjne, kamery wideo, kamery nadzorujące, cyfrowe kamery
wideo, monopody na kamery, kamery monitorujące sieć, kamery do telewizji przemysłowej, kamery do desek rozdzielczych, kamery wideo do nadzoru, kamery wideo do emisji
telewizyjnej, sieciowe kamery monitorujące do nadzoru, kamery wideo przystosowane do celów monitoringowych,
kamery wideo do analizy uderzenia golfowego, przenośne
kamery wideo z wbudowanymi urządzeniami do odtwarzania kaset wideo, kamery pokładowe, kamery akcji, kamery
termowizyjne, kamery internetowe, kamery na podczerwień,
kamery do pojazdów, pokrowce na kamery, kamery do szybkiego skanowania, wodoodporne futerały na kamery wideo,
kamery do monitorowania i kontroli sprzętu w elektrowni
atomowej, kamery aktywowane ruchem, kamery endoskopowe do celów przemysłowych, kamery z opcją podglądu
wielu klatek, kamery filmowe przeznaczone do samowywołujących się klisz, wagi kuchenne, wagi precyzyjne, przenośne cyfrowe wagi elektroniczne, wagi elektroniczne, wagi
elektryczne, 11 grille elektryczne, grille gazowe, grille wędzarnie, grille do gotowania, grille na węgiel drzewny, grille
węglowe do celów domowych, elektryczne grille do użytku
wewnątrz budynków, grille elektryczne do użytku na wolnym powietrzu, oświetlenie ogrodowe, zraszacze ogrodowe
[automatyczne], oświetlenie i reflektory oświetleniowe, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki
żywności i napojów, zapalniczki i zapalarki, urządzenia
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, urządzenia
do opalania się, czajniki, czajniki elektryczne, czajniki do herbaty [elektryczne], kuchenki mikrofalowe, kuchenki mikrofalowe do gotowania, suszarki do żywności, 12 rowery, rowery
szosowe, rowery dostawcze, rowery górskie, rowery składane, rowery dziecięce, rowery (siodełka -), rowery wodne, rowery trekkingowe, rowery elektryczne, rowery sportowe, rowery jednokołowe, szosowe rowery wyścigowe, bagażniki
na rowery, rowery trójkołowe dostawcze, elektryczne rowery
składane, rowery wyposażone w silnik, dopasowane pokrowce na rowery, samobalansujące się rowery jednokołowe,
bagażniki na rowery do pojazdów, rowery na pedały, 18 parasole ogrodowe, chlebaki, 20 huśtawki montowane na ganku, meble ogrodowe, meble ogrodowe [patio], meble ogrodowe drewniane, słupki ogrodowe niemetalowe, meble,
kartoteki [meble], meble łączone, zagłówki [meble], kontuary
[meble], kredensy [meble], narożniki [meble], barki [meble],
meble antyczne, meble wielofunkcyjne, szafki [meble], meble sypialne, postumenty [meble], cokoły [meble], meble
sklepowe, zewnętrzne meble, meble skórzane, konsole [meble], meble biurowe, meble nadmuchiwane, nadmuchiwane
meble, meble łazienkowe, meble laboratoryjne, meble kuchenne, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, serwantki kuchenne, 21 rękawice kuchenne, garnki kuchenne,
foremki kuchenne, dzbanki kuchenne, pojemniki kuchenne,
przybory kuchenne, utensylia kuchenne, ruszty [kuchenne],
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szpikulce kuchenne, kuchenne (przybory -), pipety kuchenne, pędzle kuchenne, gąbki kuchenne, czajniki nieelektryczne, czajniki z gwizdkiem, czajniki do herbaty [nieelektryczne],
deski do krojenia, deski do krojenia [kuchnia], deski do krojenia kuchenne, deski do krojenia chleba, deski do krojenia
[z rowkami], stojaki na deski do krojenia, deski do krojenia
do kuchni, deski do krojenia do użytku kuchennego, drewniane deski do krojenia do użytku kuchennego, miksery, nieelektryczne, do celów domowych [blendery], naczynia
do kuchenek mikrofalowych, siatki do gotowania, inne niż
do mikrofalówek, parowniki do ryżu do stosowania w mikrofalówkach, ręczne suszarki do sałaty, suszarki do naczyń [stojaki], suszarki-ociekacze do naczyń, 28 huśtawki, huśtawki
[zabawki], huśtawki dla niemowląt, huśtawki dla dzieci, huśtawki poziome w postaci podpartej deski [wyposażenie placów zabaw], trampoliny, trampoliny treningowe, trampoliny
[artykuły sportowe], artykuły do zabawy dla dzieci, artykuły
gimnastyczne, artykuły gimnastyczne i sportowe, artykuły
i sprzęt sportowy, akcesoria do pływania, akcesoria nadmuchiwane do basenów, aparatura do zabawy w pomieszczeniu dla dzieci, baseny do zabawy, baseny kąpielowe [zabawki], brodziki [płytkie baseny], deski do pływania, pompowane
materace do rekreacji, materace nadmuchiwane do użytku
rekreacyjnego, stacjonarne rowery treningowe, rowery treningowe stacjonarne i rolki do nich, rowery zabawkowe, rowery trójkołowe [zabawki], rowery trójkołowe dla dzieci
[zabawki].
485013
(220) 2018 04 18
RZEPA EWA, RZEPA TOMASZ ARDEN
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) CRUX PERSONAL TAILORING
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 40 szycie odzieży na miarę, usługi krawieckie,
przeróbki odzieży, 45 usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru.
485020
(220) 2018 04 18
ZYGMUNTOWSKI BARTŁOMIEJ ZBIGNIEW PAN BE
AGENCJA REKLAMOWA, Warszawa
(540) PanBe balony eventowe
(210)
(731)

Nr ZT33/2018

485034
(220) 2018 04 19
WELES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) SKUP I EKSPORT DZICZYZNY WELES Sp. z o.o

(210)
(731)

(531)

29.01.06, 04.02.02, 26.01.03, 27.01.06, 27.05.01, 27.05.08,
27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, obrobione lub półobrobione skóry, skóra nieobrobiona, skóra surowa lub półprzetworzona, 20 nieprzetworzone i półprzetworzone zwierzęce
kości, rogi, kły, kopyta zwierzęce, kości zwierzęce, poroża,
ścięgna zwierzęce, rogi zwierzęce, 29 mięso i wędliny, dziczyzna, dziczyzna konserwowana, gotowe dania składające
się głównie z mięsa.
(210) 485052
(220) 2018 04 19
(731) CZARNUSZEWICZ MARTA, Warszawa
(540) LUMA

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, amulety, akcesoria do wyrobu biżuterii, biżuteria
i wyroby jubilerskie, bransoletki, breloczki do kluczy, broszki,
zegarki, kolczyki, odznaki z metali szlachetnych, pierścionki,
naszyjniki, szpilki ozdobne, 18 skóra i imitacje skóry, galanteria skórzana, torebki skórzane, bagaże i torby do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, obroże i odzież dla zwierząt
domowych, okrycia dla zwierząt, etui na karty, etui na klucze,
parasole, podróżne torby na ubranie, plecaki, kosmetyczki
bez wyposażenia, kufry bagażowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, gorsety, koszule, kurtki, odzież ze skóry i jej imitacji, paski, spódnice.
(210) 485053
(220) 2018 04 19
(731) CZARNUSZEWICZ MARTA, Warszawa
(540)

(531) 02.01.23, 21.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 12 balony powietrze, balony z helem, 20 balony
reklamowe, dmuchane balony reklamowe, balony reklamowe nadmuchiwane powietrzem, 35 reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe.

(531) 26.13.25
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, amulety, akcesoria do wyrobu biżuterii, biżuteria
i wyroby jubilerskie, bransoletki, breloczki do kluczy, broszki,
zegarki, kolczyki, odznaki z metali szlachetnych, pierścionki,
naszyjniki, szpilki ozdobne, 18 skóra i imitacje skóry, galan-
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teria skórzana, torebki skórzane, bagaże i torby do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, obroże i odzież dla zwierząt
domowych, okrycia dla zwierząt, etui na karty, etui na klucze,
parasole, podróżne torby na ubranie, plecaki, kosmetyczki
bez wyposażenia, kufry bagażowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, gorsety, koszule, kurtki, odzież ze skóry i jej imitacji, paski, spódnice.
(210) 485055
(220) 2018 04 19
(731) CZARNUSZEWICZ MARTA, Warszawa
(540)

(531) 26.13.25
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, amulety, akcesoria do wyrobu biżuterii, biżuteria
i wyroby jubilerskie, bransoletki, breloczki do kluczy, broszki,
zegarki, kolczyki, odznaki z metali szlachetnych, pierścionki,
naszyjniki, szpilki ozdobne, 18 skóra i imitacje skóry, galanteria skórzana, torebki skórzane, bagaże i torby do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, obroże i odzież dla zwierząt
domowych, okrycia dla zwierząt, etui na karty, etui na klucze,
parasole, podróżne torby na ubranie, plecaki, kosmetyczki
bez wyposażenia, kufry bagażowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, gorsety, koszule, kurtki, odzież ze skóry i jej imitacji, paski, spódnice.
(210) 485083
(220) 2018 04 19
(731) KLUB FANTASTYKI DRUGA ERA, Poznań
(540) P FANTASTYCZNE MIEJSCE SPOTKAŃ

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 kubki, 25 odzież, nakrycia głowy, 41 organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych i kulturalnych,
w szczególności zjazdów związanych z literaturą, grami i filmami z gatunku fantastyki, organizowanie i prowadzenie
wydarzeń rozrywkowych i kulturalnych, w szczególności
wydarzeń związanych z literaturą, grami i filmami z gatunku fantastyki, organizowanie konkursów, w szczególności
związanych z literaturą, grami i filmami z gatunku fantastyki,
organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych
i kulturalnych, w szczególności wystaw związanych z literaturą, grami i filmami z gatunku fantastyki, pokazy filmowe,
w szczególności filmów z gatunku fantastyki, udostępnianie
obiektów i sprzętu na wystawy i spotkania.
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(210) 485310
(220) 2018 04 24
(731) SOCHAŃSKI JACEK, Piekary Śląskie
(540) Spiżarnie JANA

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 05.03.11, 05.03.13,
05.03.20
(510), (511) 29 warzywa marynowane, warzywa mrożone,
warzywa gotowane, warzywa suszone, warzywa przetworzone, warzywa preparowane, konserwowane warzywa,
warzywa solone, krojone warzywa, warzywa w puszkach,
warzywa w słoikach, warzywa konserwowane [w oleju], warzywa w plasterkach, konserwowe, przetworzone owoce,
warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), owoce przetworzone, owoce marynowane, owoce
konserwowane, mrożone owoce, suszone owoce, gotowane
owoce, krojone owoce, owoce w puszkach, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów: warzywa marynowane, warzywa mrożone, warzywa gotowane, warzywa
suszone, warzywa przetworzone, warzywa preparowane,
konserwowane warzywa, warzywa solone, krojone warzywa, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, warzywa
konserwowane [w oleju], warzywa w plasterkach, konserwowe, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy
i nasiona roślin strączkowych), owoce przetworzone, owoce marynowane, owoce konserwowane, mrożone owoce,
suszone owoce, gotowane owoce, krojone owoce, owoce
w puszkach.
485451
(220) 2018 04 27
FOODIO CONCEPTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) HOTDOGERIA VAN DOG
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 29 mięso,
ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców
morza, konserwowane, suszone oraz gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, sałatki, jaja, produkty mleczne, pikle,
suszone zioła, produkty mięsne, potrawy mięsne, przekąski
na bazie mięsa, przekąski na bazie ziemniaków, ser, kiełbaski,
kiełbaski do hotdogów, 30 kawa, herbata, sosy, przyprawy,
wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze, lody, pieczywo, bułki, hot dogi (gotowe), 32 piwo, napoje bezalkoholowe, soki
owocowe, woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna, 35 sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż
dla osób trzecich w systemie tradycyjnym oraz poprzez Internet takich towarów jak: artykuły spożywcze przetworzone i nieprzetworzone, wyroby gastronomiczne, biżuteria, gadżety reklamowe, upominki, odzież, nakrycia głowy, obuwie,
mięso, ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców morza, konserwowane, suszone oraz gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, sałatki, jaja, produkty mleczne,
pikle, suszone zioła, produkty mięsne, potrawy mięsne, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie ziemniaków, ser, kiełbaski, kiełbaski do hotdogów, kawa, herbata, sosy, przyprawy, wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze, lody, pieczywo,
bułki, hot dogi (gotowe), piwo, napoje bezalkoholowe, soki
owocowe, woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna, usługi reklamy, promocji i marketingu oraz zbieranie
i rozpowszechnianie informacji dotyczących zdrowej żywności, zdrowego odżywiania, dietetyki, aktywnego stylu życia, w środkach masowego przekazu oraz z wykorzystaniem
(210)
(731)
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Internetu, organizowanie prezentacji i pokazów w celach
handlowych lub reklamowych, dotyczących zdrowej żywności i sposobów jej przygotowywania do konsumpcji, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, 43 prowadzenie restauracji, kawiarni, kantyn,
pubów, barów, barów przekąskowych, barów szybkiej obsługi, bufetów, usługi gastronomiczne i cateringowe, organizowanie przyjęć okolicznościowych, przygotowywanie potraw
na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, informacja gastronomiczna, informacja o ww. usługach,
w tym prezentowana w Internecie.
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na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, informacja gastronomiczna, informacja o ww. usługach,
w tym prezentowana w Internecie.
485453
(220) 2018 04 27
FOODIO CONCEPTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) HOTDOGERIA VAN DOG
(210)
(731)

485452
(220) 2018 04 27
FOODIO CONCEPTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) HOTDOGERIA VAN DOG

(210)
(731)

(531) 08.05.03, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 29 mięso,
ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców
morza, konserwowane, suszone oraz gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, sałatki, jaja, produkty mleczne, pikle,
suszone zioła, produkty mięsne, potrawy mięsne, przekąski
na bazie mięsa, przekąski na bazie ziemniaków, ser, kiełbaski,
kiełbaski do hot dogów, 30 kawa, herbata, sosy, przyprawy,
wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze, lody, pieczywo, bułki, hot dogi (gotowe), 32 piwo, napoje bezalkoholowe, soki
owocowe, woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna, 35 sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż
dla osób trzecich w systemie tradycyjnym oraz poprzez Internet takich towarów jak: artykuły spożywcze przetworzone i nieprzetworzone, wyroby gastronomiczne, biżuteria, gadżety reklamowe, upominki, odzież, nakrycia głowy, obuwie,
mięso, ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców morza, konserwowane, suszone oraz gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, sałatki, jaja, produkty mleczne,
pikle, suszone zioła, produkty mięsne, potrawy mięsne, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie ziemniaków, ser, kiełbaski, kiełbaski do hot dogów, kawa, herbata, sosy, przyprawy, wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze, lody, pieczywo,
bułki, hot dogi (gotowe), piwo, napoje bezalkoholowe, soki
owocowe, woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna, usługi reklamy, promocji i marketingu oraz zbieranie
i rozpowszechnianie informacji dotyczących zdrowej żywności, zdrowego odżywiania, dietetyki, aktywnego stylu życia, w środkach masowego przekazu oraz z wykorzystaniem
Internetu, organizowanie prezentacji i pokazów w celach
handlowych lub reklamowych, dotyczących zdrowej żywności i sposobów jej przygotowywania do konsumpcji, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, 43 prowadzenie restauracji, kawiarni, kantyn,
pubów, barów, barów przekąskowych, barów szybkiej obsługi, bufetów, usługi gastronomiczne i cateringowe, organizowanie przyjęć okolicznościowych, przygotowywanie potraw

(531) 08.05.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 29 mięso,
ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców
morza, konserwowane, suszone oraz gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, sałatki, jaja, produkty mleczne, pikle,
suszone zioła, produkty mięsne, potrawy mięsne, przekąski
na bazie mięsa, przekąski na bazie ziemniaków, ser, kiełbaski,
kiełbaski do hot dogów, 30 kawa, herbata, sosy, przyprawy,
wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze, lody, pieczywo, bułki, hot dogi (gotowe), 32 piwo, napoje bezalkoholowe, soki
owocowe, woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna, 35 sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż
dla osób trzecich w systemie tradycyjnym oraz poprzez Internet takich towarów jak: artykuły spożywcze przetworzone i nieprzetworzone, wyroby gastronomiczne, biżuteria, gadżety reklamowe, upominki, odzież, nakrycia głowy, obuwie,
mięso, ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców morza, konserwowane, suszone oraz gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, sałatki, jaja, produkty mleczne,
pikle, suszone zioła, produkty mięsne, potrawy mięsne, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie ziemniaków, ser, kiełbaski, kiełbaski do hot dogów, kawa, herbata, sosy, przyprawy, wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze, lody, pieczywo,
bułki, hot dogi (gotowe), piwo, napoje bezalkoholowe, soki
owocowe, woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna, usługi reklamy, promocji i marketingu oraz zbieranie
i rozpowszechnianie informacji dotyczących zdrowej żywności, zdrowego odżywiania, dietetyki, aktywnego stylu życia, w środkach masowego przekazu oraz z wykorzystaniem
Internetu, organizowanie prezentacji i pokazów w celach
handlowych lub reklamowych, dotyczących zdrowej żywności i sposobów jej przygotowywania do konsumpcji, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, 43 prowadzenie restauracji, kawiarni, kantyn,
pubów, barów, barów przekąskowych, barów szybkiej obsługi, bufetów, usługi gastronomiczne i cateringowe, organizowanie przyjęć okolicznościowych, przygotowywanie potraw
na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, informacja gastronomiczna, informacja o ww. usługach,
w tym prezentowana w Internecie.
(210)
(731)

485454
(220) 2018 04 27
FOODIO CONCEPTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
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(540) PAPA DIEGO ŚWIEŻY MEKSYK

(531) 03.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 29 mięso,
ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców
morza, konserwowane, suszone oraz gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, sałatki, jaja, produkty mleczne, pikle, suszone zioła, produkty mięsne, potrawy mięsne,
przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie ziemniaków,
ser, guacamole, potrawy kuchni meksykańskie, 30 kawa,
herbata, sosy, sosy salsa, przyprawy, wyroby zbożowe,
wyroby cukiernicze, lody, quesadilla, enchilada, burrito,
chimichanga, nachos, tacos, tortille, 32 piwo, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna, 35 sprzedaż detaliczna, sprzedaż
hurtowa, sprzedaż dla osób trzecich w systemie tradycyjnym oraz poprzez Internet takich towarów jak: artykuły
spożywcze przetworzone i nieprzetworzone, wyroby gastronomiczne, biżuteria, gadżety reklamowe, upominki,
odzież, nakrycia głowy, obuwie, mięso, ryby i dziczyzna,
owoce morza oraz produkty z owoców morza, konserwowane, suszone oraz gotowane owoce i warzywa, galaretki,
dżemy, sałatki, jaja, produkty mleczne, pikle, suszone zioła, produkty mięsne, potrawy mięsne, przekąski na bazie
mięsa, przekąski na bazie ziemniaków, ser, guacamole, potrawy kuchni meksykańskiej, kawa, herbata, sosy, sosy salsa, przyprawy, wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze, lody,
quesadilla, enchilada, burrito, chimichanga, nachos, tacos,
tortille, piwo, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, woda
gazowana, woda niegazowana, woda mineralna, usługi
reklamy, promocji i marketingu oraz zbieranie i rozpowszechnianie informacji dotyczących zdrowej żywności,
zdrowego odżywiania, dietetyki, aktywnego stylu życia,
w środkach masowego przekazu oraz z wykorzystaniem
Internetu, organizowanie prezentacji i pokazów w celach
handlowych lub reklamowych, dotyczących zdrowej żywności i sposobów jej przygotowywania do konsumpcji,
usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, 43 prowadzenie restauracji,
kawiarni, kantyn, pubów, barów, barów przekąskowych,
barów szybkiej obsługi, bufetów, usługi gastronomiczne
i cateringowe, organizowanie przyjęć okolicznościowych,
przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie
na miejsce konsumpcji, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, informacja gastronomiczna, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana
w Internecie.

35

485455
(220) 2018 04 27
FOODIO CONCEPTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) HOTDOGERIA VAN DOG

(210)
(731)

(531) 08.05.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 29 mięso,
ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców
morza, konserwowane, suszone oraz gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, sałatki, jaja, produkty
mleczne, pikle, suszone zioła, produkty mięsne, potrawy mięsne, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie ziemniaków, ser, kiełbaski, kiełbaski do hot dogów,
30 kawa, herbata, sosy, przyprawy, wyroby zbożowe,
wyroby cukiernicze, lody, pieczywo, bułki, hot dogi (gotowe), 32 piwo, napoje bezalkoholowe, soki owocowe,
woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna,
35 sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż dla
osób trzecich w systemie tradycyjnym oraz poprzez
Internet takich towarów jak: artykuły spożywcze przetworzone i nieprzetworzone, wyroby gastronomiczne,
biżuteria, gadżety reklamowe, upominki, odzież, nakrycia głowy, obuwie, mięso, ryby i dziczyzna, owoce morza
oraz produkty z owoców morza, konserwowane, suszone oraz gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
sałatki, jaja, produkty mleczne, pikle, suszone zioła, produkty mięsne, potrawy mięsne, przekąski na bazie mięsa,
przekąski na bazie ziemniaków, ser, kiełbaski, kiełbaski
do hot dogów, kawa, herbata, sosy, przyprawy, wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze, lody, pieczywo, bułki,
hot dogi (gotowe), piwo, napoje bezalkoholowe, soki
owocowe, woda gazowana, woda niegazowana, woda
mineralna, usługi reklamy, promocji i marketingu oraz
zbieranie i rozpowszechnianie informacji dotyczących
zdrowej żywności, zdrowego odżywiania, dietetyki, aktywnego stylu życia, w środkach masowego przekazu
oraz z wykorzystaniem Internetu, organizowanie prezentacji i pokazów w celach handlowych lub reklamowych,
dotyczących zdrowej żywności i sposobów jej przygotowywania do konsumpcji, usługi w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu,
43 prowadzenie restauracji, kawiarni, kantyn, pubów,
barów, barów przekąskowych, barów szybkiej obsługi,
bufetów, usługi gastronomiczne i cateringowe, organizowanie przyjęć okolicznościowych, przygotowywanie
potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, informacja gastronomiczna, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.
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485456
(220) 2018 04 27
FOODIO CONCEPTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) PAPA DIEGO ŚWIEŻY MEKSYK

(210)
(731)

(531) 03.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 29 mięso,
ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców
morza, konserwowane, suszone oraz gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, sałatki, jaja, produkty mleczne, pikle,
suszone zioła, produkty mięsne, potrawy mięsne, przekąski
na bazie mięsa, przekąski na bazie ziemniaków, ser, guacamole, potrawy kuchni meksykańskiej, 30 kawa, herbata, sosy,
sosy salsa, przyprawy, wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze,
lody, quesadilla, enchilada, burrito, chimichanga, nachos,
tacos, tortille, 32 piwo, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna,
35 sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż dla osób
trzecich w systemie tradycyjnym oraz poprzez Internet takich towarów jak: artykuły spożywcze przetworzone i nieprzetworzone, wyroby gastronomiczne, biżuteria, gadżety
reklamowe, upominki, odzież, nakrycia głowy, obuwie, mięso, ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców
morza, konserwowane, suszone oraz gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, sałatki, jaja, produkty mleczne, pikle,
suszone zioła, produkty mięsne, potrawy mięsne, przekąski
na bazie mięsa, przekąski na bazie ziemniaków, ser, guacamole, potrawy kuchni meksykańskiej, kawa, herbata, sosy,
sosy salsa, przyprawy, wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze,
lody, quesadilla, enchilada, burrito, chimichanga, nachos,
tacos, tortille, piwo, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna,
usługi reklamy, promocji i marketingu oraz zbieranie i rozpowszechnianie informacji dotyczących zdrowej żywności,
zdrowego odżywiania, dietetyki, aktywnego stylu życia,
w środkach masowego przekazu oraz z wykorzystaniem
Internetu, organizowanie prezentacji i pokazów w celach
handlowych lub reklamowych, dotyczących zdrowej żywności i sposobów jej przygotowywania do konsumpcji, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, 43 prowadzenie restauracji, kawiarni, kantyn,
pubów, barów, barów przekąskowych, barów szybkiej obsługi, bufetów, usługi gastronomiczne i cateringowe, organizowanie przyjęć okolicznościowych, przygotowywanie potraw
na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, informacja gastronomiczna, informacja o ww. usługach,
w tym prezentowana w Internecie.
(210)
(731)

485458
(220) 2018 04 27
FOODIO CONCEPTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

Nr ZT33/2018

(540) HOTDOGERIA VAN DOG

(531) 08.05.03, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 29 mięso, ryby
i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców morza,
konserwowane, suszone oraz gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, sałatki, jaja, produkty mleczne, pikle, suszone
zioła, produkty mięsne, potrawy mięsne, przekąski na bazie
mięsa, przekąski na bazie ziemniaków, ser, kiełbaski, kiełbaski
do hot dogów, 30 kawa, herbata, sosy, przyprawy, wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze, lody, pieczywo, bułki, hot dogi (gotowe), 32 piwo, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, woda
gazowana, woda niegazowana, woda mineralna, 35 sprzedaż
detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż dla osób trzecich w systemie tradycyjnym oraz poprzez Internet takich towarów jak:
artykuły spożywcze przetworzone i nieprzetworzone, wyroby gastronomiczne, biżuteria, gadżety reklamowe, upominki,
odzież, nakrycia głowy, obuwie, mięso, ryby i dziczyzna, owoce
morza oraz produkty z owoców morza, konserwowane, suszone oraz gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, sałatki,
jaja, produkty mleczne, pikle, suszone zioła, produkty mięsne,
potrawy mięsne, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie
ziemniaków, ser, kiełbaski, kiełbaski do hot dogów, kawa, herbata, sosy, przyprawy, wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze,
lody, pieczywo, bułki, hot dogi (gotowe), piwo, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, woda gazowana, woda niegazowana,
woda mineralna, usługi reklamy, promocji i marketingu oraz
zbieranie i rozpowszechnianie informacji dotyczących zdrowej
żywności, zdrowego odżywiania, dietetyki, aktywnego stylu
życia, w środkach masowego przekazu oraz z wykorzystaniem
Internetu, organizowanie prezentacji i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, dotyczących zdrowej żywności
i sposobów jej przygotowywania do konsumpcji, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu,
43 prowadzenie restauracji, kawiarni, kantyn, pubów, barów,
barów przekąskowych, barów szybkiej obsługi, bufetów, usługi
gastronomiczne i cateringowe, organizowanie przyjęć okolicznościowych, przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, dostarczanie żywności i napojów
za pośrednictwem furgonetek, informacja gastronomiczna, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.
485459
(220) 2018 04 27
FOODIO CONCEPTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) PAPA DIEGO ŚWIEŻY MEKSYK

(210)
(731)

Nr ZT33/2018
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(531) 03.03.01, 27.05.01, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 29 mięso,
ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców
morza, konserwowane, suszone oraz gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, sałatki, jaja, produkty mleczne, pikle,
suszone zioła, produkty mięsne, potrawy mięsne, przekąski
na bazie mięsa, przekąski na bazie ziemniaków, ser, guacamole, potrawy kuchni meksykańskiej, 30 kawa, herbata, sosy,
sosy salsa, przyprawy, wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze,
lody, quesadilla, enchilada, burrito, chimichanga, nachos,
tacos, tortille, 32 piwo, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna,
35 sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż dla osób
trzecich w systemie tradycyjnym oraz poprzez Internet takich towarów jak: artykuły spożywcze przetworzone i nieprzetworzone, wyroby gastronomiczne, biżuteria, gadżety
reklamowe, upominki, odzież, nakrycia głowy, obuwie, mięso, ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców
morza, konserwowane, suszone oraz gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, sałatki, jaja, produkty mleczne, pikle,
suszone zioła, produkty mięsne, potrawy mięsne, przekąski
na bazie mięsa, przekąski na bazie ziemniaków, ser, guacamole, potrawy kuchni meksykańskiej, kawa, herbata, sosy,
sosy salsa, przyprawy, wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze,
lody, quesadilla, enchilada, burrito, chimichanga, nachos,
tacos, tortille, piwo, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna,
usługi reklamy, promocji i marketingu oraz zbieranie i rozpowszechnianie informacji dotyczących zdrowej żywności,
zdrowego odżywiania, dietetyki, aktywnego stylu życia,
w środkach masowego przekazu oraz z wykorzystaniem
Internetu, organizowanie prezentacji i pokazów w celach
handlowych lub reklamowych, dotyczących zdrowej żywności i sposobów jej przygotowywania do konsumpcji, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, 43 prowadzenie restauracji, kawiarni, kantyn,
pubów, barów, barów przekąskowych, barów szybkiej obsługi, bufetów, usługi gastronomiczne i cateringowe, organizowanie przyjęć okolicznościowych, przygotowywanie potraw
na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, informacja gastronomiczna, informacja o ww. usługach,
w tym prezentowana w Internecie.
485460
(220) 2018 04 27
FOODIO CONCEPTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) HOTDOGERIA VAN DOG
(210)
(731)

(531) 08.05.03, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 29 mięso,
ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców
morza, konserwowane, suszone oraz gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, sałatki, jaja, produkty mleczne, pikle,
suszone zioła, produkty mięsne, potrawy mięsne, przekąski
na bazie mięsa, przekąski na bazie ziemniaków, ser, kiełbaski,

37

kiełbaski do hot dogów, 30 kawa, herbata, sosy, przyprawy,
wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze, lody, pieczywo, bułki, hot dogi (gotowe), 32 piwo, napoje bezalkoholowe, soki
owocowe, woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna, 35 sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż
dla osób trzecich w systemie tradycyjnym oraz poprzez Internet takich towarów jak: artykuły spożywcze przetworzone i nieprzetworzone, wyroby gastronomiczne, biżuteria, gadżety reklamowe, upominki, odzież, nakrycia głowy, obuwie,
mięso, ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców morza, konserwowane, suszone oraz gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, sałatki, jaja, produkty mleczne,
pikle, suszone zioła, produkty mięsne, potrawy mięsne, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie ziemniaków, ser, kiełbaski, kiełbaski do hot dogów, kawa, herbata, sosy, przyprawy, wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze, lody, pieczywo,
bułki, hot dogi (gotowe), piwo, napoje bezalkoholowe, soki
owocowe, woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna, usługi reklamy, promocji i marketingu oraz zbieranie
i rozpowszechnianie informacji dotyczących zdrowej żywności, zdrowego odżywiania, dietetyki, aktywnego stylu życia, w środkach masowego przekazu oraz z wykorzystaniem
Internetu, organizowanie prezentacji i pokazów w celach
handlowych lub reklamowych, dotyczących zdrowej żywności i sposobów jej przygotowywania do konsumpcji, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, 43 prowadzenie restauracji, kawiarni, kantyn,
pubów, barów, barów przekąskowych, barów szybkiej obsługi, bufetów, usługi gastronomiczne i cateringowe, organizowanie przyjęć okolicznościowych, przygotowywanie potraw
na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, informacja gastronomiczna, informacja o ww. usługach,
w tym prezentowana w Internecie.
485461
(220) 2018 04 27
FOODIO CONCEPTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) PAPA DIEGO ŚWIEŻY MEKSYK
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 29 mięso,
ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców
morza, konserwowane, suszone oraz gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, sałatki, jaja, produkty mleczne, pikle,
suszone zioła, produkty mięsne, potrawy mięsne, przekąski
na bazie mięsa, przekąski na bazie ziemniaków, ser, guacamole, potrawy kuchni meksykańskiej, 30 kawa, herbata, sosy,
sosy salsa, przyprawy, wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze,
lody, quesadilla, enchilada, burrito, chimichanga, nachos,
tacos, tortille, 32 piwo, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna,
35 sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż dla osób
trzecich w systemie tradycyjnym oraz poprzez Internet takich towarów jak: artykuły spożywcze przetworzone i nieprzetworzone, wyroby gastronomiczne, biżuteria, gadżety
reklamowe, upominki, odzież, nakrycia głowy, obuwie, mięso, ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców
morza, konserwowane, suszone oraz gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, sałatki, jaja, produkty mleczne, pikle,
suszone zioła, produkty mięsne, potrawy mięsne, przekąski
na bazie mięsa, przekąski na bazie ziemniaków, ser, guacamole, potrawy kuchni meksykańskiej, kawa, herbata, sosy,
sosy salsa, przyprawy, wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze,
lody, quesadilla, enchilada, burrito, chimichanga, nachos,
tacos, tortille, piwo, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna,
(210)
(731)
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usługi reklamy, promocji i marketingu oraz zbieranie i rozpowszechnianie informacji dotyczących zdrowej żywności,
zdrowego odżywiania, dietetyki, aktywnego stylu życia,
w środkach masowego przekazu oraz z wykorzystaniem
Internetu, organizowanie prezentacji i pokazów w celach
handlowych lub reklamowych, dotyczących zdrowej żywności i sposobów jej przygotowywania do konsumpcji, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, 43 prowadzenie restauracji, kawiarni, kantyn,
pubów, barów, barów przekąskowych, barów szybkiej obsługi, bufetów, usługi gastronomiczne i cateringowe, organizowanie przyjęć okolicznościowych, przygotowywanie potraw
na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, informacja gastronomiczna, informacja o ww. usługach,
w tym prezentowana w Internecie.
485655
(220) 2018 05 07
SPRR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALOŚCIĄ, Warszawa
(540) SUPERIOR
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, apaszki, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, balerinki, bandany, berety, bermudy
(szorty), bezrękawniki, bielizna damska, bielizna damska typu
body, bielizna dla mężczyzn, bielizna dla niemowląt, bielizna
funkcjonalna, bielizna termoaktywna, bikini, biustonosze,
blezery, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe,
bluzy sportowe, bluzy z kapturem, bojówki, bokserki, buty
do biegania, buty do boksu, buty do jogi, buty do kąpieli,
buty do kostki, buty do koszykówki, buty do prowadzenia samochodu, buty do siatkówki, buty do tańca, buty do trekkingu, buty do wody, buty do wspinaczki, buty dziecięce, buty
gimnastyczne, buty lekkoatletyczne, buty na platformie,
buty na płaskim obcasie, buty na rzepy, buty na wysokim
obcasie, buty piłkarskie, buty płócienne, buty robocze, buty
skórzane, buty sportowe, buty sznurowane, buty tenisowe
[obuwie sportowe], buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], buty wodoodporne, buty wsuwane, buty za kostkę,
buty zimowe, chinosy, ciepłe kurtki robocze, czapki [nakrycia głowy], czapki baseballowe, czapki bez daszków, czapki
i czapeczki sportowe, czapki wełniane, czapki z daszkiem,
czapki z pomponem, czapki ze sztucznego futra, damskie
luźne topy, damskie sukienki na uroczystości, daszki [nakrycia głowy], długie luźne stroje, długie szale damskie, dolne
części ubrań [odzież], dresy ortalionowe, dresy wiatroszczelne, dżinsy, eleganckie buty wyjściowe, eleganckie spodnie,
espadryle, funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, golfy (odzież), grube kurtki, grube płaszcze, gumowce, japonki, kalosze, kamizelki, kapelusze,
kapelusze przeciwdeszczowe, kapelusze przeciwsłoneczne,
kapelusze słomkowe, kąpielowe kostiumy, kąpielówki, kombinezony, kombinezony do snowboardu, kombinezony
narciarskie, kombinezony piankowe, kominiarki, komplety
do biegania [odzież], komplety do joggingu [odzież], korki
do butów piłkarskich, koszule, koszulki bez rękawów, koszulki
dla dzieci, koszulki piłkarskie, koszulki polo, koszulki z krótkim
rękawem, koszulki z nadrukami, krawaty, krótkie bluzeczki do talii, krótkie kurtki cieple, krótkie luźne kurtki do pasa,
krótkie spodnie, kurtki, kurtki narciarskie, kurtki nieprzemakalne, kurtki pikowane [odzież], kurtki pilotki, kurtki puchowe, kurtki skórzane, kurtki snowboardowe, kurtki sportowe,
kurtki wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, kurtki z dzianiny polarowej, kurtki z rękawami, kurtki zamszowe, legginsy, letnie
sukienki, mokasyny, nakrycia głowy, nauszniki [odzież], nieprzemakalna odzież wierzchnia, obcisłe topy bez ramiączek,
(210)
(731)
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obuwie (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego), obuwie codziennego użytku, odzież męska, damska i dziecięca, odzież
nieprzemakalna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach,
odzież przeciwdeszczowa, odzież rekreacyjna, odzież skórzana, odzież sportowa, odzież wiatroszczelna, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], opaski
na szyję [części odzieży], palta, paski [odzież], piżamy, płaszcze, podkolanówki, podkoszulki, polary, rajstopy, rajtuzy, repliki kompletów piłkarskich, rękawice do snowboardu, rękawice narciarskie, rękawice snowboardowe z jednym palcem,
rękawice, w tym rękawice ze skóry, skóry surowej lub futra,
rękawiczki, rękawiczki zimowe, rybaczki, sandały damskie,
sandały i buty plażowe, sandały kąpielowe, sandały męskie,
sandały niemowlęce, skarpetki, skarpety sportowe, skarpety termoaktywne, spodenki, spodenki kąpielowe, spodnie,
spodnie dresowe, spodnie narciarskie, spodnie nieprzemakalne, spodnie od dresu, spodnie snowboardowe, spodnie
sportowe, spodnie sztruksowe, spódnice, spódnico-spodenki, spódnico-spodnie, staniki sportowe, stroje sportowe, sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, szerokie koszule wierzchnie, szorty [odzież], śniegowce, T-shirty z krótkim rękawem,
tenisówki [obuwie], topy [odzież], tuniki, ubrania codzienne,
wiatrówki [odzież], wkładki do obuwia, nie do celów ortopedycznych, wkładki pod piętę .
485723
(220) 2018 05 08
NETFUND.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) iWealth
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe , 36 usługi finansowe,
pośrednictwo w zakresie usług finansowych, doradztwo
przy produktach inwestycyjnych, pośrednictwo w usługach
finansowych, pośrednictwo inwestycyjne, doradztwo finansowe, doradztwo inwestycyjne, pośrednictwo przy sprzedaży funduszy inwestycyjnych.
(210)
(731)

485747
(220) 2018 05 08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE REGAMET KRZYSZTOF BOROŃ,
WACŁAW TRYBA SPÓŁKA JAWNA, Mielec
(540) GLOSS PREMIUM EXELENT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 6 blacha, blacha aluminiowa, blacha [płyty,
arkusze], blacha stalowa cienka, blacharskie materiały budowlane, ocynkowana gruba blacha stalowa, blacha (płyty,
arkusze) z metalu, blacha metalowa, taśma walcowana i zwój
taśmy (szpula), dachowe rynny metalowe, dachy z metalu
na konstrukcje, metalowa więźba dachowa, metalowe gonty, metalowe grzbiety dachu, metalowe materiały dachowe,
metalowe naroża dachu, metalowe okna dachowe, metalowe otwory dachowe, metalowe płyty dachowe, metalowe
pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, metalowe pokrycia dachowe zawierające ogniwa
słoneczne, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi
ogniwami słonecznymi, ocynkowane arkusze blachy stalowej, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż
on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: bla-
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cha, blacha aluminiowa, blacha [płyty, arkusze], blacha stalowa cienka, blacharskie materiały budowlane, ocynkowana
gruba blacha stalowa, blacha (płyty, arkusze) z metalu, blacha
metalowa, taśma walcowana i zwój taśmy (szpula), dachowe
rynny metalowe, dachy z metalu na konstrukcje, metalowa
więźba dachowa, metalowe gonty, metalowe grzbiety dachu, metalowe materiały dachowe, metalowe naroża dachu,
metalowe okna dachowe, metalowe otwory dachowe, metalowe płyty dachowe, metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, metalowe pokrycia
dachowe zawierające ogniwa słoneczne, metalowe pokrycia
dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, ocynkowane arkusze blachy stalowej, marketing, reklama, reklama
prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją
następujących towarów: blacha, blacha aluminiowa, blacha
[płyty, arkusze], blacha stalowa cienka, blacharskie materiały budowlane, ocynkowana gruba blacha stalowa, blacha
(płyty, arkusze) z metalu, blacha metalowa, taśma walcowana i zwój taśmy (szpula), dachowe rynny metalowe, dachy
z metalu na konstrukcje, metalowa więźba dachowa, metalowe gonty, metalowe grzbiety dachu, metalowe materiały
dachowe, metalowe naroża dachu, metalowe okna dachowe, metalowe otwory dachowe, metalowe płyty dachowe,
metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami
fotoelektrycznymi, metalowe pokrycia dachowe zawierające
ogniwa słoneczne, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, ocynkowane arkusze blachy stalowej, udzielanie porad handlowych konsumentom,
promocja sprzedaży.
(210) 485790
(220) 2018 05 10
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Ultravox
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki
sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 produkty
farmaceutyczne, preparaty medyczne, witaminy, minerały
zawarte w tej klasie, mineralne suplementy diety, mineralne
wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy
diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła
lecznicze, herbaty lecznicze, biocydy, produkty biologiczne
do celów medycznych, bakteriobójcze, szczepionki nie dla
zwierząt, surowice nie dla zwierząt, produkty pochodzące
z krwi nie dla zwierząt, preparaty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów medycznych,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła,
napary lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne plastry,
okłady, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty
medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, meble
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pa-

39

cjentów, plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń.
(210) 485792
(220) 2018 05 10
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Ultravox Maxe
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki
sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 produkty
farmaceutyczne, preparaty medyczne, witaminy, minerały
zawarte w tej klasie, mineralne suplementy diety, mineralne
wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy
diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła
lecznicze, herbaty lecznicze, biocydy, produkty biologiczne
do celów medycznych, bakteriobójcze, szczepionki nie dla
zwierząt, surowice nie dla zwierząt, produkty pochodzące
z krwi nie dla zwierząt, preparaty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów medycznych,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła,
napary lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne plastry,
okłady, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty
medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, meble
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń.
(210) 485796
(220) 2018 05 10
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Ultravox Maxe - Ultra moc na bolące gardło
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki
sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 produkty
farmaceutyczne, preparaty medyczne, witaminy, minerały
zawarte w tej klasie, mineralne suplementy diety, mineralne
wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy
diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła
lecznicze, herbaty lecznicze, biocydy, produkty biologiczne
do celów medycznych, bakteriobójcze, szczepionki nie dla
zwierząt, surowice nie dla zwierząt, produkty pochodzące
z krwi nie dla zwierząt, preparaty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów medycznych,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, materiały
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opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła,
napary lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne plastry,
okłady, 10 wyroby medyczne takie jak aparaty i instrumenty
medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, meble
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń.
(210) 485799
(220) 2018 05 10
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Ultravox Maxe - Silny lek na ból gardła
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki
sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 produkty
farmaceutyczne, preparaty medyczne, witaminy, minerały
zawarte w tej klasie, mineralne suplementy diety, mineralne
wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy
diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła
lecznicze, herbaty lecznicze, biocydy, produkty biologiczne
do celów medycznych, bakteriobójcze, szczepionki nie dla
zwierząt, surowice nie dla zwierząt, produkty pochodzące
z krwi nie dla zwierząt, preparaty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów medycznych,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła,
napary lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne plastry,
okłady, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty
medyczne, odziez medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, meble
i pościel do celów medycznych, sprzet do przenoszenia pacjentów, plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń.
(210) 485802
(220) 2018 05 10
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Ultravox Maxe - Ultra siła w walce z bólem gardła
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki
sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 produkty
farmaceutyczne, preparaty medyczne, witaminy, minerały
zawarte w tej klasie, mineralne suplementy diety, mineralne
wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy
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diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła
lecznicze, herbaty lecznicze, biocydy, produkty biologiczne
do celów medycznych, bakteriobójcze, szczepionki nie dla
zwierząt, surowice nie dla zwierząt, produkty pochodzące
z krwi nie dla zwierząt, preparaty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów medycznych,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła,
napary lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne plastry,
okłady, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty
medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, meble
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń.
(210) 485822
(220) 2018 05 10
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Naturell GLUKOZAMINA+C

(531) 02.09.22, 05.05.20, 19.13.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze
produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały
do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe do celów
medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty
biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów medycznych, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne,
kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opa-
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trunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne
preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki
lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze,
napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne,
takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie
się, terapeutyczne plastry.
(210) 485823
(220) 2018 05 10
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Naturell BERGAMOTA 100

(531) 05.03.11, 05.05.20, 05.07.12, 25.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze
produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały
do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze
do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki
lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe,
okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów leczniczych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak
aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły
ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.
(210)
(731)

485840
(220) 2018 05 11
SHELLTER, TLC INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szklary Górne
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(540) Shellter HOTEL & APARTMENTS

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.11.06, 26.11.07
(510), (511) 16 ulotki, ulotki reklamowe, ulotki drukowane,
35 przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowanie materiałów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, wykonywanie materiałów reklamowych,
produkcja materiałów reklamowych, produkcja materiałów
reklamowych i reklam, publikowanie materiałów i tekstów
reklamowych, dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, 36 zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
wynajem nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania
nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami,
zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], hotele, hostele i pensjonaty,
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych,
organizowanie zakwaterowania dla turystów, organizowanie
zakwaterowania dla wczasowiczów, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, organizowanie zakwaterowania w hotelach, pensjonaty, świadczenie usług przez hotele i motele,
udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, usługi hoteli
i moteli, usługi hosteli dla turystów, usługi hotelowe, usługi
hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, usługi rezerwacji
zakwaterowania na wakacje, usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, zapewnianie
zakwaterowania w hotelach i motelach, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, hostele (schroniska), rezerwacje hotelowe.
486066
(220) 2018 05 18
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA,
Warszawa
(540) POLSKA GENETYKA

(210)
(731)

(531) 24.07.01, 24.07.23, 26.11.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone do stosowania w pracach badawczych i rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, nawozy do użyźniania gleby, 6 opakowania
metalowe, stoiska metalowe, 9 programy komputerowe,
16 czasopisma, katalogi, publikacje drukowane, broszury,
prospekty, plakaty, afisze, artykuły biurowe, materiały piśmienne, emblematy, kalendarze, komiksy, magazyny, gazety, nalepki, naklejki, notesy podręczne, reprodukcje graficzne,
ulotki, znaczki pocztowe, opakowania papierowe z nasionami, opakowania produktów z tworzyw sztucznych, banery
papierowe, banery z tworzyw sztucznych, torby reklamowe
papierowe, torby reklamowe z tworzyw sztucznych, fotografie, biurowe artykuły papiernicze, biuletyny informacyjne,
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materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, skoroszyty, 18 torby płócienne, torby na ubrania, parasole, aktówki, derki na konie, 20 wystawowe tablice reklamowe, stoiska wystawowe, skrzynie drewniane, 31 produkty
rolne nieprzetworzone, ogrodnicze i leśne, żywe zwierzęta,
pasze dla zwierząt, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, nasiona, pszenica,
sadzonki, 35 reklama, reklama telewizyjna, reklama radiowa,
badania rynkowe, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie wystaw i targów reklamowych w celach handlowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń, usługi public relations, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej w branży rolniczej, usługi marketingowe, 41 usługi w zakresie nauczania, organizacji
szkoleń i kursów w zakresie rolnictwa, zootechniki, patologii
roślin i zwierząt, leśnictwa, doradztwo zawodowe, fotografia, fotoreportaże, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów, sympozjów i seminariów, publikowanie książek,
42 badania naukowe i techniczne, badania biologiczne, usługi doradcze w dziedzinie rolnictwa, usługi świadczone przez
laboratoria naukowe, usługi naukowe i techniczne, 44 usługi
doradcze w dziedzinie rolnictwa.
486116
(220) 2018 05 21
TLC INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szklary Górne
(540) TLC INWEST

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomością, zarządzanie
nieruchomościami, zarządzanie budynkami, zarządzanie
portfelem nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
wynajem nieruchomości, 37 budowanie nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości
komercyjnych, budowa nieruchomości przemysłowych.
486141
(220) 2018 05 21
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) 360
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie
telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD ROM,
nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audio(210)
(731)
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wizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, publikacje
elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe
utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD,
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, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego, 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 umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder - osobisty
rejestrator obrazu), anteny radiowe i telewizyjne, telewizory,
zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, dyski twarde, dyski twarde przenośne,
ładowarki do telefonów komórkowych, komputerów, laptopów, notebooków i tabletów, pendrive’y, powerbanki, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych konsoli
do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu
komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, urządzenia do transmisji strumieniowej, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu
audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów
cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie
do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści
multimedialnych, narzędzia do tworzenia oprogramowania
i aplikacji mobilnych, sprzęt do strumieniowego przesyłania
treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem
Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo,
DVD i płyt wideo high-definition, telewizory, dekodery, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji mobilnej, telewizji rozsiewczej naziemnej, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji internetowej, w tym telewizji naziemnej,
satelitarnej, kablowej, okulary 3D, okulary 3D do odbiorników
telewizyjnych i gier komputerowych, okulary inteligentne,
okulary do rzeczywistości wirtualnej, aplikacje mobilne
do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi
do noszenia na sobie, komputerowe urządzenia peryferyjne
ubieralne do noszenia na ciele, urządzenia telekomunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, cyfrowe elektroniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub
w ubraniach, przenośne odtwarzacze mediów do noszenia
na ciele lub w ubraniach, smartfony do noszenia na ciele lub
w ubraniach, sprzęt audio do noszenia na sobie, urządzenia
komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę,
oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, sprzęt z zakresu
rzeczywistości wirtualnej, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie antywirusowe
do telefonów komórkowych i smartfonów, urządzenia do lokalizacji pojazdów, elektryczne urządzenia do lokalizacji
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obiektów, optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów, urządzenia lokalizacyjne działające na podczerwień, urządzenia
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne i do namierzania celu, etui na smartfony, etui na telefony komórkowe, etui
do tabletów, etui na płyty DVD, etui na odtwarzacze MP3,
etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio, etui na laptopy, etui na sprzęt komputerowy
i telefonii komórkowej, folie ochronne dostosowane
do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów
komputerowych, osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, ochraniacze na ekran do smartfonów
ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran do sprzętu komputerowego ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran
do sprzętu telefonii komórkowej ze szkła hartowanego,
35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamowe, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy,
usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji,
tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych
wymagań odbiorcy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, public relations, prowadzenie kupna
i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu
internetowego dla sprzedaży towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne
urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty
do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia do gier działające
z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane
magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych,
płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty
wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki,
programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, 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, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego, 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 umożliwiająca wybór zapisywanych programów
(Personal Video Recorder - osobisty rejestrator obrazu), anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla
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pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, pliki muzyczne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, transmisja strumieniowa,
systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla
streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania
treści multimedialnych, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa, w tym telewizja
naziemna, satelitarna, kablowa, usługi pośrednictwa przy
zawieraniu umów, Usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 37 instalowanie, montaż, konserwacja, serwisowanie i naprawa następujących urządzeń:
telefony komórkowe i smartfony, sprzęt do telefonii komórkowej, tablety, powerbanki, urządzenia do nawigacji satelitarnej, przyrządy nawigacyjne, przyrządy i urządzenia pomiarowe, przenośna aparatura do radiokomunikacji, przyrządy
do rejestrowania czasu, odległości, rejestratory przebytej drogi
dla pojazdów, telefoniczne urządzenia nadawcze, karty z obwodami zintegrowanymi, urządzenia do wyznaczania
współrzędnych obiektów w skali globu wykorzystujące satelitarne systemy lokalizacyjne, wyposażenie linii transmisyjnych, systemy i urządzenia do monitorowania pojazdów
z wykorzystaniem technologii GPS, urządzenia lokalizacyjne,
urządzenia i przyrządy geodezyjne, inne przyrządy pomiarowe służące do nawigacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
w zakresie telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej,
natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach telekomunikacyjnych, usługi informacyjne
i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych
usług, komunikacja za pośrednictwem wirtualnych sieci prywatnych [VPN], udostępnianie stron internetowych 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 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 telefonii komórkowej, wynajem sprzętu komputerowego i informatycznego, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania
i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, 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,
usługi nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi telewizji
mobilnej, usługi wideo na życzenie za pomocą przekazu
satelitarnego, komputerowego, naziemnego, kablowego,
światłowodowego, nadawanie treści audiowizualnych i mul-
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timedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi dotyczące
transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, wideotransmisja, 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, 39 usługi lokalizacji pojazdów, usługi informacyjne
związane z lokalizacją, 41 edukacja, informacje o edukacji,
wypożyczanie filmów kinowych, fotografowanie, usługi gier
świadczone on-line, gry hazardowe, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenia języka migowego, usługi związane z organizacją imprez
karaoke, kasyna, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów,
publikowanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie
praktyczne, organizowanie loterii, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, nauczanie, organizowanie i prowadzenia
warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów, realizacja spektakli, usługi reporterskie, rezerwacja miejsc
na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, widowiska,
użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salony gier, wystawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo, sporządzanie napisów do filmów w wersji oryginalnej, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe,
tłumaczenia, usługi dystrybucji biletów, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi szkół, usługi tłumaczy, informacje o wypoczynku, wypożyczanie telefonów
komórkowych i smartfonów, usługi rozrywkowe i edukacyjne: 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, dostęp
do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej,
usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania
dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych,
usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku
i obrazu w postaci plików dostępnych ze stron WWW poprzez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego,
filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, udostępnianie filmów, programów telewizyjnych
i informacyjnych, przeglądów oraz rekomendacji dotyczących
filmów i programów telewizyjnych, udostępnianie strony internetowej oferującej programy telewizyjne, filmy i treści multimedialne oraz informacyjne, przeglądy i rekomendacje dotyczące programów telewizyjnych, filmów i treści multimedialnych,
wypożyczanie nagrań wideo, nagrań multimedialnych, udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji w dziedzinie rozrywki, dostarczanie informacji, opinii i rekomendacji dotyczących filmów i programów
telewizyjnych, Usługi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone on-line z sieci komputerowej, usługi rozrywki w rzeczywistości wirtualnej, 42 usługi obsługi tech-
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nicznej produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi techniczne
związane z prowadzeniem portali internetowych i komunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym oraz w systemie telewizji interaktywnej, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
udostępnianie miejsca na serwerach, hosting serwerów,
usługi techniczne związane z dostarczaniem filmów i programów telewizyjnych bez pobierania za pośrednictwem
usługi wideo na żądanie, usługi techniczne związane z dostarczaniem programów telewizyjnych i filmów bez pobierania, opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, projektowanie oprogramowania rzeczywistości
wirtualnej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania antywirusowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów.
486144
(220) 2018 05 21
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) 360°
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie
telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD ROM,
nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, publikacje
elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe
utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD,
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, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego, 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 umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder - osobisty
rejestrator obrazu), anteny radiowe i telewizyjne, telewizory,
zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, dyski twarde, dyski twarde przenośne,
ładowarki do telefonów komórkowych, komputerów, laptopów, notebooków i tabletów, pendrive’y, powerbanki, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych konsoli
do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu
komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobra(210)
(731)

Nr ZT33/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

nia, urządzenia do transmisji strumieniowej, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu
audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie
do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści
multimedialnych, narzędzia do tworzenia oprogramowania
i aplikacji mobilnych, sprzęt do strumieniowego przesyłania
treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem
Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo,
DVD i płyt wideo high-definition, telewizory, dekodery, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji mobilnej, telewizji rozsiewczej naziemnej, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji internetowej, w tym telewizji naziemnej,
satelitarnej, kablowej, okulary 3D, okulary 3D do odbiorników
telewizyjnych i gier komputerowych, okulary inteligentne,
okulary do rzeczywistości wirtualnej, aplikacje mobilne
do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi
do noszenia na sobie, komputerowe urządzenia peryferyjne
ubieralne do noszenia na ciele, urządzenia telekomunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, cyfrowe elektroniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub
w ubraniach, przenośne odtwarzacze mediów do noszenia
na ciele lub w ubraniach, smartfony do noszenia na ciele lub
w ubraniach, sprzęt audio do noszenia na sobie, urządzenia
komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę,
oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, sprzęt z zakresu
rzeczywistości wirtualnej, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie antywirusowe
do telefonów komórkowych i smartfonów, urządzenia do lokalizacji pojazdów, elektryczne urządzenia do lokalizacji
obiektów, optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów, urządzenia lokalizacyjne działające na podczerwień, urządzenia
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne i do namierzania celu, etui na smartfony, etui na telefony komórkowe, etui
do tabletów, etui na płyty DVD, etui na odtwarzacze MP3,
etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio, etui na laptopy, etui na sprzęt komputerowy
i telefonii komórkowej, folie ochronne dostosowane
do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów
komputerowych, osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, ochraniacze na ekran do smartfonów
ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran do sprzętu komputerowego ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran
do sprzętu telefonii komórkowej ze szkła hartowanego,
35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamowe, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy,
usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji,
tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych
wymagań odbiorcy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, public relations, prowadzenie kupna
i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu
internetowego dla sprzedaży towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne
urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty
do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie prze-
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kazywania dźwięku i obrazu, urządzenia do gier działające
z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane
magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych,
płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty
wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki,
programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, 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, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego,
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 umożliwiająca wybór zapisywanych programów
(Personal Video Recorder - osobisty rejestrator obrazu), anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla
pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, pliki muzyczne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, transmisja strumieniowa,
systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla
streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania
treści multimedialnych, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa, w tym telewizja
naziemna, satelitarna, kablowa, usługi pośrednictwa przy
zawieraniu umów, usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 37 instalowanie, montaż, konserwacja, serwisowanie i naprawa następujących urządzeń:
telefony komórkowe i smartfony, sprzęt do telefonii komórkowej, tablety, powerbanki, urządzenia do nawigacji satelitarnej, przyrządy nawigacyjne, przyrządy i urządzenia pomiarowe, przenośna aparatura do radiokomunikacji, przyrządy
do rejestrowania czasu, odległości, rejestratory przebytej
drogi dla pojazdów, telefoniczne urządzenia nadawcze, karty
z obwodami zintegrowanymi, urządzenia do wyznaczania
współrzędnych obiektów w skali globu wykorzystujące satelitarne systemy lokalizacyjne, wyposażenie linii transmisyjnych, systemy i urządzenia do monitorowania pojazdów
z wykorzystaniem technologii GPS, urządzenia lokalizacyjne,
urządzenia i przyrządy geodezyjne, inne przyrządy pomiarowe służące do nawigacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
w zakresie telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej,
natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach telekomunikacyjnych, usługi informacyjne
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i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych
usług, Komunikacja za pośrednictwem wirtualnych sieci prywatnych [VPN], udostępnianie stron internetowych 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 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 telefonii komórkowej, wynajem sprzętu komputerowego i informatycznego, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania
i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, 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, 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, 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, 39 usługi lokalizacji pojazdów, usługi informacyjne związane z lokalizacją, 41 edukacja,
informacje o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych, fotografowanie, usługi gier świadczone on-line, gry hazardowe,
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenia języka migowego, usługi związane z organizacją imprez karaoke, kasyna, organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów,
organizowanie konkursów, publikowanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne, organizowanie loterii,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie, organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie zawodów sportowych,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów, realizacja spektakli, usługi reporterskie, rezerwacja
miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, widowiska, użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salony
gier, wystawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo,
sporządzanie napisów do filmów w wersji oryginalnej, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, tłumaczenia, usługi dystrybucji biletów, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów
reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi szkół, usługi tłumaczy, informacje o wypoczynku, wypożyczanie tele-
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fonów komórkowych i smartfonów, usługi rozrywkowe
i edukacyjne: 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,
dostęp do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji
o rozrywce, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców
i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików dostępnych
ze stron WWW poprzez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań
filmowych, dźwiękowych, udostępnianie filmów, programów telewizyjnych i informacyjnych, przeglądów oraz rekomendacji dotyczących filmów i programów telewizyjnych,
udostępnianie strony internetowej oferującej programy telewizyjne, filmy i treści multimedialne oraz informacyjne, przeglądy
i rekomendacje dotyczące programów telewizyjnych, filmów
i treści multimedialnych, wypożyczanie nagrań wideo, nagrań
multimedialnych, udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji w dziedzinie rozrywki, dostarczanie informacji, opinii i rekomendacji dotyczących filmów i programów telewizyjnych, Usługi w zakresie gier w rzeczywistości
wirtualnej świadczone on-line z sieci komputerowej, usługi
rozrywki w rzeczywistości wirtualnej, 42 usługi obsługi technicznej produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi techniczne
związane z prowadzeniem portali internetowych i komunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym oraz w systemie telewizji interaktywnej, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
udostępnianie miejsca na serwerach, hosting serwerów, usługi
techniczne związane z dostarczaniem filmów i programów telewizyjnych bez pobierania za pośrednictwem usługi wideo
na żądanie, usługi techniczne związane z dostarczaniem programów telewizyjnych i filmów bez pobierania, opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, projektowanie
oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania antywirusowego, usługi
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów.
486155
(220) 2018 05 22
OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA WYROBÓW
MEDYCZNYCH POLMED, Warszawa
(540) polski MEDTECH
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.03,
26.11.06, 26.11.08
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
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486157
(220) 2018 05 22
OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA WYROBÓW
MEDYCZNYCH POLMED, Warszawa
(540) MEDTECH Poland

(210)
(731)

(531)

26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11,
27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
486158
(220) 2018 05 22
OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA WYROBÓW
MEDYCZNYCH POLMED, Warszawa
(540) MEDTECH Polska

(210)
(731)

(531)

26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11,
27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
486184
(220) 2018 05 22
OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA WYROBÓW
MEDYCZNYCH POLMED, Warszawa
(540) MEDTECH Polska
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
(210)
(731)

486211
(220) 2018 05 22
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) MISTRZOWSKA JEDENASTKA SMARTFONÓW
(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
(210)
(731)
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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, usługi w zakresie telekomunikacji
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 internetowych
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 telewi-
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zyjny, 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.
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two w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, doradztwo
w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami,
36 pośrednictwo inwestycyjne, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], doradztwo inwestycyjne, doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych, doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, 39 dystrybucja [transport] towarów drogą
lądową, dystrybucja [transport] produktów dla sprzedaży
detalicznej, transport, usługi transportowe, transport materiałów budowlanych, 42 doradztwo techniczne, doradztwo
technologiczne.
(210) 486277
(220) 2018 05 24
(731) SZCZOTKOWSKA-TOPIĆ MARZENA, Włocławek
(540) REC

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 41 edukacja, organizowanie: konkursów, konferencji, warsztatów, turniejów, seminariów, wykładów, konkursów, zawodów, szkoleń handlowych, wystaw, zjazdów,
sympozjów, pokazów w celach szkoleniowych.
(210) 486278
(220) 2018 05 24
(731) SZCZOTKOWSKA-TOPIĆ MARZENA, Włocławek
(540) RSC

(210) 486251
(220) 2018 05 23
(731) GRUPA OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Cement Ożarów

(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03
(510), (511) 1 spoiwa cementowe, mieszaniny chemiczne
do utwardzania cementu, żużel [nawóz], nawozy mineralne,
nawóz z krzemianu wapnia, nawóz z superfosfatu wapniowego, mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, węglan
wapnia w proszku, wypełniacze uzyskane z węglanu wapnia,
węglany, 19 cement, cement budowlany, mieszanki cementowe, materiały cementujące, cementy do użytku w budownictwie, zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie, cement gotowy do użycia do celów budowlanych,
portlandzki cement żużlowy uzyskany w wielkich piecach,
preparaty cementujące, cement żużlowo-wapienny, cement
do wypełniania, cementowe powłoki wzmacniające, cegły,
beton, betonowe elementy budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, betonowe materiały budowlane, materiały budowlane niemetalowe, materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, niemetalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, 35 doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo
dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradz-

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.25, 26.13.25
(510), (511) 41 edukacja, organizowanie: konkursów, konferencji, warsztatów, turniejów, seminariów, wykładów, konkursów, zawodów, szkoleń handlowych, wystaw, zjazdów,
sympozjów, pokazów w celach szkoleniowych.
(210) 486301
(220) 2018 05 24
(731) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SODA ASH

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.15.21
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w przemyśle, rolnictwie, ogrodnictwie, soda kalcynowana, węglan
sodu, 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: produkty
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chemiczne stosowane w przemyśle, rolnictwie, leśnictwie,
ogrodnictwie, soda kalcynowana, węglan sodu 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.
(210) 486303
(220) 2018 05 24
(731) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SODA ASH light
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elektronicznej, w systemie on-line, bezpośrednio poza siecią sklepową, na stronie internetowej, usługi pośrednictwa
w powyższym zakresie.
486374
(220) 2018 05 25
OSHEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) I możesz tak bez końca
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane, wody stołowe,
napoje izotoniczne, napoje izotoniczne w proszku, napoje
bezalkoholowe, napoje energetyzujące, preparaty do produkcji napojów, esencje do produkcji napojów, napoje i soki
owocowe, soki warzywne, syropy do napojów, owocowe
nektary.
(210)
(731)

486394
(220) 2018 05 25
STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) SlimStrong

(210)
(731)
(531) 24.15.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w przemyśle, rolnictwie, ogrodnictwie, soda kalcynowana, węglan
sodu, 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: produkty
chemiczne stosowane w przemyśle, rolnictwie, leśnictwie,
ogrodnictwie, soda kalcynowana, węglan sodu 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.
(210) 486305
(220) 2018 05 24
(731) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SODA ASH dense

(531) 24.15.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w przemyśle, rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, soda kalcynowana, węglan sodu, 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: produkty chemiczne stosowane w przemyśle, rolnictwie,
leśnictwie, ogrodnictwie, soda kalcynowana, węglan sodu
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, w sklepie, za pośrednictwem usługi

(531)

02.03.05, 02.03.16, 26.04.02, 26.01.03, 26.01.14, 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 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,
czopki, preparaty farmaceutyczne oraz dietetyczne środki
spożywcze wzbogacające organizm w niezbędne witaminy
i mikroelementy, dietetyczne preparaty medyczne, mieszanki i ekstrakty ziołowe do celów leczniczych.
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(210) 486424
(220) 2018 05 28
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TVP TYGODNIK

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe,
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne,
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii,
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe,
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
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filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
486433
(220) 2018 05 28
NEW URSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FGB FIGURKOWE GRY BITEWNE

(210)
(731)

(531)

02.01.23, 02.01.02, 02.07.20, 21.01.25, 23.01.05, 23.03.03,
26.01.14, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 28 gry, gry planszowe, gry karciane, 35 zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, organizowanie usług
wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], promocja sprzedaży, usługi zarządzania sprzedażą, usługi sprzedaży
detalicznej dotyczące farb, 41 usługi klubowe [rozrywka lub
nauczanie], usługi klubowe [rozrywka].
(210) 486446
(220) 2018 05 28
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) STREFA ABO
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(531) 26.03.24, 26.01.01, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe,
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne,
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii,
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowy mi,
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe,
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłosze-
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niowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
(210) 486448
(220) 2018 05 28
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POL IN ENG

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania,
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu,
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia
do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej,
gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym,
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury,
periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier,
tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania
fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki
do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie,
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karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier
do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną
czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach),
ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam
w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja
reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji,
filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju
sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów,
kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub
telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną,
satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu
i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie
i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz
danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja
i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych,
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze
edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem
sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu
nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn
internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie
graficzne.
(210) 486452
(220) 2018 05 28
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POLAND IN ENGLISH
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(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski:
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe,
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne,
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii,
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe,
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłosze-
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niowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
486470
(220) 2018 05 28
STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) SkrzypStrong
(210)
(731)

(531) 02.03.01, 02.03.30, 26.01.14, 26.04.02, 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 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
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i terapeutycznego, maści do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne oraz dietetyczne środki spożywcze
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne preparaty medyczne, mieszanki i ekstrakty ziołowe do celów leczniczych.
486486
(220) 2018 05 29
PRO POWER LANCKAMER SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) SMAK SPORTU
(510), (511) 35 prace biurowe, sprzedaż detaliczna, hurtowa i internetowa odzieży, obuwia i nakryć głowy oraz
preparatów dietetycznych, witamin, suplementów diety
oraz dodatków dietetycznych i odżywczych, zwłaszcza dla
sportowców, a także żywności dla diabetyków, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie
rynkowych badań statystycznych, usługi w zakresie badań
rynkowych służących określaniu rynkowych preferencji
odbiorców, usługi w zakresie reklamy, marketingu i public
relations, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
konkursów, zawodów, loterii, wystaw, targów i pokazów
w celach reklamowych i promocyjnych, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw oraz ich towarów i usług,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne oraz usługi
polegające na dostarczaniu informacji o charakterze handlowym, biznesowym, reklamowym i marketingowym,
świadczone z wykorzystaniem stron internetowych i mediów społecznościowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne prowadzone za pośrednictwem radia,
telewizji, prasy oraz sieci komputerowej, sieci telekomunikacyjnych, sieci radiowych oraz innych sieci umożliwiających bezprzewodową komunikację pomiędzy urządzeniami elektronicznymi, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne świadczone z wykorzystaniem billboardów,
afiszy, plakatów, neonów, flag i transparentów, usługi w zakresie edycji i publikacji tekstów i materiałów reklamowych
i promocyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych i promocyjnych w postaci próbek,
ulotek, katalogów, prospektów i broszur oraz materiałów
zapisanych na elektronicznych nośnikach danych, usługi
informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.
(210)
(731)

486487
(220) 2018 05 29
PRO POWER LANCKAMER SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) STREFA MOCY SMAK SPORTU
(510), (511) 35 prace biurowe, sprzedaż detaliczna, hurtowa
i internetowa odzieży, obuwia i nakryć głowy oraz preparatów dietetycznych, witamin, suplementów diety oraz dodatków dietetycznych i odżywczych, zwłaszcza dla sportowców,
a także żywności dla diabetyków, usługi w zakresie badania
rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie rynkowych badań
statystycznych, usługi w zakresie badań rynkowych służących określaniu rynkowych preferencji odbiorców, usługi
w zakresie reklamy, marketingu i public relations, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia konkursów, zawodów,
loterii, wystaw, targów i pokazów w celach reklamowych
i promocyjnych, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw oraz ich towarów i usług, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne oraz usługi polegające na dostarczaniu informacji o charakterze handlowym, biznesowym,
reklamowym i marketingowym, świadczone z wykorzystaniem stron internetowych i mediów społecznościowych,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne prowadzo(210)
(731)
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ne za pośrednictwem radia, telewizji, prasy oraz sieci komputerowej, sieci telekomunikacyjnych, sieci radiowych oraz
innych sieci umożliwiających bezprzewodową komunikację
pomiędzy urządzeniami elektronicznymi, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne świadczone z wykorzystaniem
billboardów, afiszy, plakatów, neonów, flag i transparentów,
usługi w zakresie edycji i publikacji tekstów i materiałów reklamowych i promocyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych i promocyjnych w postaci
próbek, ulotek, katalogów, prospektów i broszur oraz materiałów zapisanych na elektronicznych nośnikach danych,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.
486521
(220) 2018 05 29
STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) ZDROWY LIZAK MNIAM MNIAM
(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 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, farmaceutyczne oraz dietetyczne środki spożywcze wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne preparaty medyczne, mieszanki i ekstrakty ziołowe do celów leczniczych,
30 produkty zbożowe w postaci batonów, preparaty ziołowe
do sporządzania napojów, preparaty ziołowe do sporządzania
napojów, wyroby cukiernicze, słodycze nielecznicze, produkty
zbożowe w postaci batonów.
(210)
(731)

(210) 486529
(220) 2018 05 30
(731) PYRZYK WIKTOR PLANTWEAR, Kraków
(540)
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(531) 26.02.24, 26.13.25
(510), (511) 9 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, okulary z drewna, etui na okulary z drewna, soczewki korekcyjne [optyka], etui na akcesoria optyczne, osłony do okularów, zauszniki do okularów, podstawki do: tabletów, telefonów, smartfonów, rękawiczki do ekranów
dotykowych, głośniki, słuchawki, kamery, etui i futerały na:
telefony, smartfony, tablety, płyty DVD, etui, futerały, torby:
na komputery, laptopy, notebooki, sprzęt fotograficzny, kamery, obudowy do sprzętu i akcesoriów komputerowych,
obudowy do: telefonów, smartfonów, tabletów, sprzętu telekomunikacyjnego i audio-wizualnego, etui na telefony
z drewna, kable, przejściówki, ładowarki, akumulatory, diody
świecące (LED), 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, urządzenia audio, głośniki, radia,
odtwarzacze muzyczne, telefony i akcesoria do telefonów,
sprzęt fotograficzny, nośniki danych, nagrane nośniki danych, płyty (dyski), dyski twarde, pamięci USB, programy
komputerowe, gry komputerowe, urządzenia nawigacyjne,
naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, 14 kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne
i ich imitacje, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria z drewna, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, przyrządy do mierzenia czasu, pudełka na biżuterię i pudełka
na zegarki, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami,
posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, bibeloty z brązu, dzieła sztuki z metali szlachetnych, monety,
puchary z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, płytki identyfikacyjne z metali szlachetnych, pudełka
na zegarki, pudełka na biżuterię [szkatułki lub puzderka], organizery na biżuterię, szkatułki na biżuterie i zegarki, stojaki
na biżuterię, akcesoria do wyrobu biżuterii, biżuteria damska,
biżuteria dla dzieci, biżuteria osobista, biżuteria szlachetna,
biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria z kryształu, biżuteria wykonana z platerowanych metali szlachetnych, ozdoby
[biżuteria], artykuły zegarmistrzowskie, bransolety do zegarków, zegary i zegarki z drewna, budziki, chronografy, czasomierze [zegarki], części i akcesoria do przyrządów zegarmistrzowskich, pomiaru czasu w sporcie [stopery], paski
do zegarków, obudowy zegarów, zegarki, etui na zegarki
[prezentacja], instrumenty i przyrządy chronometryczne,
przyrządy do stoperów, zegary i zegarki, zegary z radiem,
etui do zegarków i zegarów, futerały na przyrządy chronometryczne, kasetki do prezentacji artykułów zegarmistrzowskich, kasetki na biżuterię, kasetki skórzane na biżuterię, małe
szkatułki na biżuterię, nie z metali szlachetnych, saszetki
na biżuterię do składowania, skrzynki na biżuterię z drewna,
stojaki na pierścionki wykonane z metali szlachetnych, stojaki
na zegary, woreczki na zegarki, zwijane etui na biżuterię, zwijane torby podróżne na biżuterię, szkatułki na biżuterię
nie z metalu, szkatułki na biżuterię wykonane z metali nieszlachetnych, 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, meble z drewna,
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akcesoria do przechowywania ubrań, biblioteczki [regały
na książki], biurka i stoły, blaty [części mebli], chodziki dla
dzieci, cokoły [meble], drzwi do mebli, elementy mebli segmentowych, niemetalowe [meble], elementy meblowe,
fronty do szaf i szafek, garderoby, gabloty szklane, haki niemetalowe do mebli, kanapy, kanapo-tapczany, komody, kojce, komody [meble], komplety mebli do salonu, konsole, kredensy, toaletki, komody, krzesełka do wanny, krzesła, leżaki
do opalania, ławostoły, ławy [meble], łóżka plażowe, meble,
meble antyczne, meble biurowe, meble bambusowe, meble
biurowe metalowe, meble dla dzieci, meble do eksponowania towarów, meble do salonu, meble do siedzenia, meble
domowe, meble do wyposażenia sklepów, meble gięte, meble komputerowe, meble kuchenne, meble modułowe
[kombinowane], meble ogrodowe, meble łazienkowe, meble skórzane, meble sypialne, meble rattanowe, meble szkolne, meble tapicerowane, meble wielofunkcyjne, meble wypoczynkowe, meblościanki, narożniki [meble], nogi stołowe,
okiennice wewnętrzne, osprzęt niemetalowy do mebli, panele meblowe, poduszki na krzesła, pokrycia ochronne
na meble [uformowane], półki ścienne [meble], pufy [meble],
pulpity [meble], regały składane, sprzęt biurowy [meble], stelaże tapczanów, stojaki wielofunkcyjne [meble], stojaki, półki,
stoliki, stoły, szafki [meble], szafy [meble], szezlongi, tablice
w postaci mebli, taborety, toaletki, witryny, wyroby stolarskie,
wyroby wikliniarskie, wyposażenie łazienek w formie mebli,
wsporniki, niemetalowe, do mebli, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, zestawy mebli kuchennych, zestawy części [sprzedawane razem], z których montuje się meble, lustra {srebrzone szkło), ramy, wieszaki
na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki
na ubrania, łóżka, pościel, materace, poduszki, żaluzje
do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, lustra [meble], ramy do obrazów, ramki do zdjęć, ramki na obrazy i fotografie, ramy na szyldy, stojaki ramowe, uchwyty
do zdjęć [ramki], elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], kosze dla niemowląt, kosze do noszenia dzieci, łóżka, materace, osprzęt niemetalowy do łóżek, podgłówki, wałki, podstawy pod materace, podstawy łóżek, poduszki,
poduszki dekoracyjne, poduszki dla zwierząt domowych,
poduszki siedziska, poręcze do łóżek, pościel, oprócz bielizny
pościelowej, ramy do łóżek, wezgłowia, sprężyny do łóżek,
karnisze do firanek, karnisze do zasłon, osprzęt do zawieszania zasłon, drewniane gałki do drzwi, drewniane klamki
drzwiowe, wiklina, tyczki bambusowe, pojemniki, spinacze
i uchwyty do nich, niemetalowe, beczki i beczułki, niemetalowe, dekoracyjne skrzynki drewniane, drewniane pudła
i pudełka do przechowywania, kosze do przechowywania,
nie z metalu, kufry [szafki], niemetalowe pudła do przechowywania, skrzynie, pudełka z drewna, pudełka ozdobne
z tworzyw sztucznych, budy, kojce i legowiska dla zwierząt
domowych, 35 usługi w zakresie sprzedaży w sklepach, hurtowniach, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line),
sprzedaż wysyłkowa, katalogowa, na podstawie zamówień
telefonicznych następujących towarów: 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, okulary z drewna, etui
na okulary z drewna, soczewki korekcyjne [optyka], etui
na akcesoria optyczne, osłony do okularów, zauszniki do okularów, podstawki do: tabletów, telefonów, smartfonów, rękawiczki do ekranów dotykowych, głośniki, słuchawki, kamery,
etui i futerały na: telefony, smartfony, tablety, płyty DVD, etui,
futerały, torby: na komputery, laptopy, notebooki, sprzęt fotograficzny, kamery, obudowy do sprzętu i akcesoriów komputerowych, obudowy do: telefonów, smartfonów, tabletów,
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sprzętu telekomunikacyjnego i audio-wizualnego, etui na telefony z drewna, kable, przejściówki, ładowarki, akumulatory,
diody świecące (LED), 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, urządzenia audio, głośniki, radia, odtwarzacze muzyczne, telefony i akcesoria do telefonów, sprzęt fotograficzny, nośniki danych, nagrane nośniki danych, płyty (dyski), dyski twarde, pamięci USB,
programy komputerowe, gry komputerowe, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania
celu i kartograficzne, wyroby jubilerskie, biżuteria, sztuczna
biżuteria, zegarki, zegary, budziki, stopery, przyrządy chronometryczne, biżuteria optyczna, biżuteria komórkowa, biżuteria z drewna, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne
i ich imitacje, przyrządy do mierzenia czasu, zegary i zegarki
z drewna, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, ozdoby
wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami I ich imitacjami, posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami
lub kamieniami i ich imitacjami, artykuły ozdobne [ozdoby
lub biżuteria] do użytku osobistego, bibeloty z brązu, breloczki do kluczy [ozdoby], dzieła sztuki z metali szlachetnych,
ozdoby jubilerskie, artykuły dekoracji wnętrz, sprzęt kuchenny, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki, zastawa stołowa, przybory
kuchenne i pojemniki, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, meble z drewna,
akcesoria do przechowywania ubrań, biblioteczki [regały
na książki], biurka i stoły, blaty [części mebli], chodziki dla
dzieci, cokoły [meble], drzwi do mebli, elementy mebli segmentowych, niemetalowe [meble], elementy meblowe,
fronty do szaf i szafek, garderoby, gabloty szklane, haki niemetalowe do mebli, kanapy, kanapo-tapczany, komody, kojce, komody [meble], komplety mebli do salonu, konsole, kredensy, toaletki, komody, krzesełka do wanny, krzesła, leżaki
do opalania, ławostoły, ławy [meble], łóżka plażowe, meble,
meble antyczne, meble biurowe, meble bambusowe, meble
biurowe metalowe, meble dla dzieci, meble do eksponowania towarów, meble do salonu, meble do siedzenia, meble
domowe, meble do wyposażenia sklepów, meble gięte, meble komputerowe, meble kuchenne, meble modułowe
[kombinowane], meble ogrodowe, meble łazienkowe, meble skórzane, meble sypialne, meble rattanowe, meble szkolne, meble tapicerowane, meble wielofunkcyjne, meble wypoczynkowe, meblościanki, narożniki [meble], nogi stołowe,
okiennice wewnętrzne, osprzęt niemetalowy do mebli, panele meblowe, poduszki na krzesła, pokrycia ochronne
na meble [uformowane], półki ścienne [meble], pufy [meble],
pulpity [meble], regały składane, sprzęt biurowy [meble], stelaże tapczanów, stojaki wielofunkcyjne [meble], stojaki, półki,
stoliki, stoły, szafki [meble], szafy [meble], szezlongi, tablice
w postaci mebli, taborety, toaletki, witryny, wyroby stolarskie,
wyroby wikliniarskie, wyposażenie łazienek w formie mebli,
wsporniki, niemetalowe, do mebli, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, zestawy mebli kuchennych, zestawy części [sprzedawane razem], z których montuje się meble, lustra (srebrzone szkło), ramy, wieszaki
na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki
na ubrania, łóżka, pościel, materace, poduszki, żaluzje
do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, lu-
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stra [meble], ramy do obrazów, ramki do zdjęć, ramki na obrazy i fotografie, ramy na szyldy, stojaki ramowe, uchwyty
do zdjęć [ramki], elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], kosze dla niemowląt, kosze do noszenia dzieci, łóżka, materace, osprzęt niemetalowy do łóżek, podgłówki, wałki, podstawy pod materace, podstawy łóżek, poduszki,
poduszki dekoracyjne, poduszki dla zwierząt domowych,
poduszki siedziska, poręcze do łóżek, pościel, oprócz bielizny
pościelowej, ramy do łóżek, wezgłowia, sprężyny do łóżek,
karnisze do firanek, karnisze do zasłon, osprzęt do zawieszania zasłon, drewniane gałki do drzwi, drewniane klamki
drzwiowe, wiklina, tyczki bambusowe, pojemniki, spinacze
i uchwyty do nich, niemetalowe, beczki i beczułki, niemetalowe, dekoracyjne skrzynki drewniane, drewniane pudła
i pudełka do przechowywania, kosze do przechowywania,
nie z metalu, kufry [szafki], niemetalowe pudła do przechowywania, skrzynie, pudełka z drewna, pudełka ozdobne
z tworzyw sztucznych, budy, kojce i legowiska dla zwierząt
domowych, doradztwo handlowe, promocja sprzedaży, poszukiwanie partnerów handlowych, tworzenie przedstawicielstw handlowych, pośrednictwo handlowe, informacja
handlowa, promocja sprzedaży, wdrażanie produktów na rynek, pokazy towarów, organizowanie giełd, targów, aukcji,
przetargów, imprez handlowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych i/lub reklamowych, organizacja stanowisk na targach handlowych, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi aukcyjne, prowadzenie sprzedaży detalicznej, hurtowej i internetowej
artykułami elektrycznymi, budowlanymi, drzewnymi, sprzętem AGD, artykułami wyposażenia wnętrz, artykułami oświetleniowymi, doradztwo w sprawach zarządzania działalnością gospodarczą, reklama, pokazy towarów, usługi
marketingowe, agencje eksportowo-importowe.
(210) 486530
(220) 2018 05 30
(731) PYRZYK WIKTOR PLANTWEAR, Kraków
(540) PLANTWEAR
(510), (511) 9 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, okulary z drewna, etui na okulary z drewna, soczewki korekcyjne [optyka], etui na akcesoria optyczne, osłony do okularów,
zauszniki do okularów, podstawki do: tabletów, telefonów,
smartfonów, rękawiczki do ekranów dotykowych, głośniki, słuchawki, kamery, etui i futerały na: telefony, smartfony, tablety,
płyty DVD, etui, futerały, torby: na komputery, laptopy, notebooki, sprzęt fotograficzny, kamery, obudowy do sprzętu i akcesoriów komputerowych, obudowy do: telefonów, smartfonów,
tabletów, sprzętu telekomunikacyjnego i audio-wizualnego,
etui na telefony z drewna, kable, przejściówki, ładowarki, akumulatory, diody świecące (LED), 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, urządzenia audio,
głośniki, radia, odtwarzacze muzyczne, telefony i akcesoria
do telefonów, sprzęt fotograficzny, nośniki danych, nagrane
nośniki danych, płyty (dyski), dyski twarde, pamięci USB, programy komputerowe, gry komputerowe, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu
i kartograficzne, 14 kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria
z drewna, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich,
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przyrządy do mierzenia czasu, pudełka na biżuterię i pudełka
na zegarki, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami,
posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, artykuły
ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, bibeloty z brązu, dzieła sztuki z metali szlachetnych, monety, puchary z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, płytki
identyfikacyjne z metali szlachetnych, pudełka na zegarki, pudełka na biżuterię [szkatułki tub puzderka], organizery na biżuterię, szkatułki na biżuterie i zegarki, stojaki na biżuterię, akcesoria do wyrobu biżuterii, biżuteria damska, biżuteria dla dzieci,
biżuteria osobista, biżuteria szlachetna, biżuteria z tworzyw
sztucznych, biżuteria z kryształu, biżuteria wykonana z platerowanych metali szlachetnych, ozdoby [biżuteria], artykuły zegarmistrzowskie, bransolety do zegarków, zegary i zegarki
z drewna, budziki, chronografy, czasomierze [zegarki], części
i akcesoria do przyrządów zegarmistrzowskich, pomiaru czasu
w sporcie [stopery], paski do zegarków, obudowy zegarów,
zegarki, etui na zegarki [prezentacja], instrumenty i przyrządy
chronometryczne, przyrządy do stopery, zegary i zegarki, zegary z radiem, etui do zegarków i zegarów, futerały na przyrządy chronometryczne, kasetki do prezentacji artykułów zegarmistrzowskich, kasetki na biżuterię, kasetki skórzane
na biżuterię, małe szkatułki na biżuterię, nie z metali szlachetnych, saszetki na biżuterię do składowania, skrzynki na biżuterię z drewna, stojaki na pierścionki wykonane z metali szlachetnych, stojaki na zegary, woreczki na zegarki, zwijane etui
na biżuterię, zwijane torby podróżne na biżuterię, szkatułki
na biżuterię nie z metalu, szkatułki na biżuterię wykonane
z metali nieszlachetnych, 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips
lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, meble z drewna, akcesoria do przechowywania ubrań, biblioteczki [regały
na książki], biurka i stoły, blaty [części mebli], chodziki dla dzieci, cokoły [meble], drzwi do mebli, elementy mebli segmentowych, niemetalowe [meble], elementy meblowe, fronty
do szaf i szafek, garderoby, gabloty szklane, haki niemetalowe
do mebli, kanapy, kanapo-tapczany, komody, kojce, komody
[meble], komplety mebli do salonu, konsole, kredensy, toaletki,
komody, krzesełka do wanny, krzesła, leżaki do opalania, ławostoły, ławy [meble], łóżka plażowe, meble, meble antyczne,
meble biurowe, meble bambusowe, meble biurowe metalowe, meble dla dzieci, meble do eksponowania towarów, meble do salonu, meble do siedzenia, meble domowe, meble
do wyposażenia sklepów, meble gięte, meble komputerowe,
meble kuchenne, meble modułowe [kombinowane], meble
ogrodowe, meble łazienkowe, meble skórzane, meble sypialne, meble rattanowe, meble szkolne, meble tapicerowane,
meble wielofunkcyjne, meble wypoczynkowe, meblościanki,
narożniki [meble], nogi stołowe, okiennice wewnętrzne,
osprzęt niemetalowy do mebli, panele meblowe, poduszki
na krzesła, pokrycia ochronne na meble [uformowane], półki
ścienne [meble], pufy [meble], pulpity [meble], regały składane, sprzęt biurowy [meble], stelaże tapczanów, stojaki wielofunkcyjne [meble], stojaki, półki, stoliki, stoły, szafki [meble],
szafy [meble], szezlongi, tablice w postaci mebli, taborety, toaletki, witryny, wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, wyposażenie łazienek w formie mebli, wsporniki, niemetalowe,
do mebli, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych
do mebli, zestawy mebli kuchennych, zestawy części [sprzedawane razem], z których montuje się meble, lustra (srebrzone
szkło), ramy, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań
[meble] i haczyki na ubrania, łóżka, pościel, materace, poduszki, żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony
do wnętrz, lustra [meble], ramy do obrazów, ramki do zdjęć,
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ramki na obrazy i fotografie, ramy na szyldy, stojaki ramowe,
uchwyty do zdjęć [ramki], elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], kosze dla niemowląt, kosze do noszenia
dzieci, łóżka, materace, osprzęt niemetalowy do łóżek, podgłówki, wałki, podstawy pod materace, podstawy łóżek, poduszki, poduszki dekoracyjne, poduszki dla zwierząt domowych, poduszki siedziska, poręcze do łóżek, pościel, oprócz
bielizny pościelowej, ramy do łóżek, wezgłowia, sprężyny
do łóżek, karnisze do firanek, karnisze do zasłon, osprzęt do zawieszania zasłon, drewniane gałki do drzwi, drewniane klamki
drzwiowe, wiklina, tyczki bambusowe, pojemniki, spinacze
i uchwyty do nich, niemetalowe, beczki I beczułki, niemetalowe, dekoracyjne skrzynki drewniane, drewniane pudła i pudełka do przechowywania, kosze do przechowywania,
nie z metalu, kufry [szafki], niemetalowe pudła do przechowywania, skrzynie, pudełka z drewna, pudełka ozdobne z tworzyw sztucznych, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, 35 usługi w zakresie sprzedaży w sklepach, hurtowniach,
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa, katalogowa, na podstawie zamówień telefonicznych
następujących towarów: 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, okulary z drewna, etui na okulary z drewna, soczewki korekcyjne [optyka], etui na akcesoria optyczne, osłony
do okularów, zauszniki do okularów, podstawki do: tabletów,
telefonów, smartfonów, rękawiczki do ekranów dotykowych,
głośniki, słuchawki, kamery, etui i futerały na: telefony, smartfony, tablety, płyty DVD, etui, futerały, torby: na komputery, laptopy, notebooki, sprzęt fotograficzny, kamery, obudowy
do sprzętu i akcesoriów komputerowych, obudowy do: telefonów, smartfonów, tabletów, sprzętu telekomunikacyjnego
i audio-wizualnego, etui na telefony z drewna, kable, przejściówki, ładowarki, akumulatory, diody świecące (LED) 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, urządzenia audio, głośniki, radia, odtwarzacze muzyczne, telefony i akcesoria do telefonów, sprzęt fotograficzny,
nośniki danych, nagrane nośniki danych, płyty (dyski), dyski
twarde, pamięci USB, programy komputerowe, gry komputerowe, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne,
do namierzania celu i kartograficzne, wyroby jubilerskie, biżuteria, sztuczna biżuteria, zegarki, zegary, budziki, stopery, przyrządy chronometryczne, biżuteria optyczna, biżuteria komórkowa, biżuteria z drewna, kamienie szlachetne, perty, metale
szlachetne i ich imitacje, przyrządy do mierzenia czasu, zegary
i zegarki z drewna, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki,
ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, posągi i figurki
wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, artykuły ozdobne
[ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, bibeloty z brązu,
breloczki do kluczy [ozdoby], dzieła sztuki z metali szlachetnych, ozdoby jubilerskie, artykuły dekoracji wnętrz, sprzęt kuchenny, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia,
statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, meble z drewna,
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akcesoria do przechowywania ubrań, biblioteczki [regały
na książki], biurka i stoły, blaty [części mebli], chodziki dla dzieci, cokoły [meble], drzwi do mebli, elementy mebli segmentowych, niemetalowe [meble], elementy meblowe, fronty
do szaf i szafek, garderoby, gabloty szklane, haki niemetalowe
do mebli, kanapy, kanapo-tapczany, komody, kojce, komody
[meble], komplety mebli do salonu, konsole, kredensy, toaletki,
komody, krzesełka do wanny, krzesła, leżaki do opalania, ławostoły, ławy [meble], łóżka plażowe, meble, meble antyczne,
meble biurowe, meble bambusowe, meble biurowe metalowe, meble dla dzieci, meble do eksponowania towarów, meble do salonu, meble do siedzenia, meble domowe, meble
do wyposażenia sklepów, meble gięte, meble komputerowe,
meble kuchenne, meble modułowe [kombinowane], meble
ogrodowe, meble łazienkowe, meble skórzane, meble sypialne, meble rattanowe, meble szkolne, meble tapicerowane,
meble wielofunkcyjne, meble wypoczynkowe, meblościanki,
narożniki [meble], nogi stołowe, okiennice wewnętrzne,
osprzęt niemetalowy do mebli, panele meblowe, poduszki
na krzesła, pokrycia ochronne na meble [uformowane], półki
ścienne [meble], pufy [meble], pulpity [meble], regały składane, sprzęt biurowy [meble], stelaże tapczanów, stojaki wielofunkcyjne [meble], stojaki, półki, stoliki, stoły, szafki [meble],
szafy [meble], szezlongi. tablice w postaci mebli, taborety, toaletki, witryny, wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, wyposażenie łazienek w formie mebli, wsporniki, niemetalowe,
do mebli, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych
do mebli, zestawy mebli kuchennych, zestawy części [sprzedawane razem], z których montuje się meble, lustra (srebrzone
szkło), ramy, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań
[meble] i haczyki na ubrania, łóżka, pościel, materace, poduszki, żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zastany
do wnętrz, lustra [meble], ramy do obrazów, ramki do zdjęć,
ramki na obrazy i fotografie, ramy na szyldy, stojaki ramowe,
uchwyty do zdjęć [ramki], elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], kosze dla niemowląt, kosze do noszenia
dzieci, łóżka, materace, osprzęt niemetalowy do łóżek, podgłówki, wałki, podstawy pod materace, podstawy łóżek, poduszki, poduszki dekoracyjne, poduszki dla zwierząt domowych, poduszki siedziska, poręcze do łóżek, pościel, oprócz
bielizny pościelowej, ramy do łóżek, wezgłowia, sprężyny
do łóżek, karnisze do firanek, karnisze do zasłon, osprzęt do zawieszania zasłon, drewniane gałki do drzwi, drewniane klamki
drzwiowe, wiklina, tyczki bambusowe, pojemniki, spinacze
i uchwyty do nich, niemetalowe, beczki i beczułki, niemetalowe, dekoracyjne skrzynki drewniane, drewniane pudła i pudełka do przechowywania, kosze do przechowywania,
nie z metalu, kufry [szafki], niemetalowe pudła do przechowywania, skrzynie, pudełka z drewna, pudełka ozdobne z tworzyw
sztucznych, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, doradztwo handlowe, promocja sprzedaży, poszukiwanie partnerów handlowych, tworzenie przedstawicielstw handlowych, pośrednictwo handlowe, informacja handlowa, promocja sprzedaży, wdrażanie produktów na rynek, pokazy towarów, organizowanie giełd, targów, aukcji, przetargów, imprez
handlowych, organizowanie wystaw w celach handlowych i/
lub reklamowych, organizacja stanowisk na targach handlowych, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, usługi aukcyjne, prowadzenie sprzedaży detalicznej, hurtowej i internetowej artykułami elektrycznymi,
budowlanymi, drzewnymi, sprzętem AGD, artykułami wyposażenia wnętrz, artykułami oświetleniowymi, doradztwo
w sprawach zarządzania działalnością gospodarczą, reklama, pokazy towarów, usługi marketingowe, agencje
eksportowo-importowe.
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486554
(220) 2018 05 30
BURY DANIEL LA VIDA BUSINESS DEVELOPMENT,
Warszawa
(540) La Vida
(210)
(731)
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modne kapelusze, małe kapelusze, nakrycia głowy dla dzieci,
obuwie dla dzieci, obuwie dla niemowląt, ocieplacze, odzież,
odzież ciążowa, odzież damska, odzież: codzienna dla chłopców/dla małych dzieci, dziecięca, piżamy, pończochy, podkolanówki, podkoszulki, powijaki dla niemowląt, sandały
niemowlęce, śpioszki, pajacyki, skarpety wewn. do obuwia
(stopki) + termoaktywne, spodnie ciążowe.
486556
(220) 2018 05 30
HARTMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) HM

(210)
(731)

(531) 03.07.11, 03.07.24, 26.04.01, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 pieluchy bambusowe (wiskoza), otulacze
do pieluch, pieluszki dla niemowląt, materiałowe pieluchy dla
dorosłych, pieluchy dla niemowląt (z papieru lub wiskozy),
pieluszki do pływania dla niemowląt, produkty higieniczne
dla kobiet, produkty i preparaty farmaceutyczne do nawilżania skóry w trakcie ciąży, produkty i preparaty farmaceutyczne: przeciw wysuszeniu skóry spowodowanemu ciążą,
zapobiegające rozstępom/zapobiegające puchnięciu nóg,
suplementy diety dla ludzi, żywność dla niemowląt, woda
źródlana do celów medycznych, toniki, 24 kocyki dziecięce,
kocyki dla niemowląt (rożki), kocyki do owijania niemowląt,
ręczniki, ręczniki: kuchenne, golfowe, frotte, tureckie, plażowe, kąpielowe, łazienkowe, do rak, do twarzy, dla dzieci,
duże ręczniki, ręczniki plażowe (tekstylne), ręczniki duże, kąpielowe, ręczniki z kapturem, kuchenne ręczniki (tekstylne),
ręczniki (tekstylne) dla niemowląt, baldachimy nad łóżeczka
dziecięce, koce dla niemowląt, jedwabne koce na łóżeczka,
kołdry, narzuty do łóżeczek dziecięcych, muślin, pościel, poszewki na kołdry/poduszki, prześcieradła, przykrycia na łóżka, ściereczki do naczyń, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny z wiskozy, tkaniny z wełny, tkaniny z syntetycznych nici,
tkaniny z satyny, tkaniny z ręcznie przędzonego jedwabiu,
wodoodporne tkaniny przepuszczające powietrze, tkaniny
ze sztucznego jedwabiu, zasłony, 25 skarpetki: sportowe,
przeciwpotne, wełniane, męskie, antypoślizgowe, dla sportowców, wchłaniające pot, noszone jako kapcie, do gry w tenisa, dla niemowląt i małych dzieci, skarpetki i pończochy,
rajtuzy, baletki, bielizna, bielizna: ciążowa, damska, damska
typu body, dla kobiet, dla mężczyzn, dla niemowląt, bielizna osobista, biustonosze, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami,
bluzy dresowe, body (odzież), bokserki, botki: dla kobiet, niemowlęce, buciki dla niemowląt, buty dla niemowląt, chusty
na głowę, czepki damskie, dziecinne, cylindry (kapelusze),
ciążowa bielizna nocna, damskie sukienki na uroczystości,
sukienki: do chrztu /dla niemowląt i małych dzieci/, damskie/
ciążowe, topy, wyprawki: dla niemowląt/noworodków, ciążowa bielizna nocna, halki, kapelusze, jednoczęściowa odzież
dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony dla niemowląt
i małych dzieci, kąpielówki, kąpielowe kostiumy, kapelusze
słomkowe/przeciwsłoneczne/narciarskie, koszule ciążowe,
koszule, kostiumy kąpielowe: dla dzieci, kobiet, mężczyzn, dla
kobiet z usztywnianymi miseczkami, koszule nocne, krótkie
piżamy damskie, krótkie halki, krótkie bluzeczki do talii, krawaty, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt
i małych dzieci, koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim rękawem, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki polo,
koszulki polo z dzianiny, legginsy, legginsy ciążowe, letnie sukienki, letnie ubranka dla dzieci, liberie, luźne sukienki ciążowe (o prostym kroju), majtki damskie, majtki dla niemowląt,

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 40 obróbka metali, wytłaczanie, wycinanie,
okrawanie, dokładne wykrawanie, wycinanie wielotaktowe,
prostowanie, zaginanie i wyginanie, cięcie na pasy, nitowanie, obróbka cieplna, hartowanie, odpuszczanie, hartowanie
po nawęglaniu oraz węgloazotowaniu, wyżarzanie, hartowanie stali narzędziowych.
486562
(220) 2018 05 30
HARTMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) HartMet
(510), (511) 40 obróbka metali, wytłaczanie, wycinanie,
okrawanie, dokładne wykrawanie, wycinanie wielotaktowe,
prostowanie, zaginanie i wyginanie, cięcie na pasy, nitowanie, obróbka cieplna, hartowanie, odpuszczanie, hartowanie
po nawęglaniu oraz węgloazotowaniu, wyżarzanie, hartowanie stali narzędziowych.
(210)
(731)

486568
(220) 2018 05 30
FORENC MAGDALENA SERY ROMANA KLUSKI,
Krynica-Zdrój
(540) SERY ROMANA KLUSKI
(510), (511) 29 sery.
(210)
(731)

486582
(220) 2018 05 30
WASZCZAK-JEKA MARZENA MEDYCYNA KLINICZNA,
Warszawa
(540) Medycyna Kliniczna

(210)
(731)

(531) 01.13.15, 01.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie zjazdów,
kongresów, sympozjów oraz warsztatów, pisanie i publikowanie tekstów z dziedziny medycyny, w tym badań klinicznych i medycznych, 42 organizowanie i prowadzenie badań
klinicznych i medycznych.
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486597
(220) 2018 06 01
MISTER POWER CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Mr POWER CLUB
(210)
(731)

(531) 02.01.23, 02.01.11, 08.07.07, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.15
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, bary,
bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], usługi
barów i restauracji, kawiarnie, restauracje, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, serwowanie jedzenia i napojów,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi cateringu zewnętrznego.
486613
(220) 2018 06 01
OSHEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) COMBU ENERGY. I możesz tak bez końca
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane, wody stołowe,
napoje izotoniczne, napoje izotoniczne w proszku, napoje
bezalkoholowe, napoje energetyzujące, preparaty do produkcji napojów, esencje do produkcji napojów, napoje i soki
owocowe, soki warzywne, syropy do napojów, owocowe
nektary.
(210)
(731)

486614
(220) 2018 06 01
OSHEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) COMBU ENERGY.
I możesz tak bez końca…bez końca…bez końca…
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane, wody stołowe,
napoje izotoniczne, napoje izotoniczne w proszku, napoje
bezalkoholowe, napoje energetyzujące, preparaty do produkcji napojów, esencje do produkcji napojów, napoje i soki
owocowe, soki warzywne, syropy do napojów, owocowe
nektary.
(210)
(731)

(210) 486631
(220) 2018 06 04
(731) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) CERT Energa
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji
o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych,
akcji promocyjnych, prezentacji, aukcji publicznych, marketing oraz prezentacja towarów i/lub usług poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki
komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych - przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą
Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji, organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału
osób trzecich na targach, wystawach, prezentacjach towarów
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i/lub usług, pośrednictwo handlowe, kojarzenie interesów,
doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania
i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena
przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć
gospodarczych i organizacyjnych, doradztwo oraz pomoc
w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, controlling (wsparcie
w procesie planowania, koordynowania i kontroli przebiegu
projektów, w szczególności ekonomicznych w przedsiębiorstwie), w tym controlling strategiczny, controlling operacyjny, controlling marketingowy, usługi menedżerskie, usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, doradztwo oraz
pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, działalność rachunkowa i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie,
transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów
i elementów komputerowych baz danych i innych zbiorów
informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
wyszukiwanie danych w plikach komputerowych, komputerowych bazach danych i innych zbiorach informatycznych,
41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji,
seminariów, zjazdów, wydawnictwa, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, 42 prace badawczo-rozwojowe, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie
projektów technicznych, projektowanie obiektów budowlanych, projektowanie i rozwój komputerów oraz sprzętu
komputerowego, projektowanie, aktualizacja, konserwacja
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron, portali i wortali internetowych,
tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, administrowanie
stronami komputerowymi (sieciowymi), obsługa baz danych
dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, konwersja
danych i/lub dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych, doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, doradztwo w zakresie komputerów
oraz sprzętu komputerowego, badania w dziedzinie energii
elektrycznej, projektowanie samochodów.
(210) 486633
(220) 2018 06 04
(731) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) ENERGA
(510), (511) 12 mobilne pojazdy/urządzenia do poruszania
się, mobilne pojazdy/urządzenia do poruszania się zasilane
elektrycznie.
(210) 486636
(220) 2018 06 04
(731) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Świeć się z Energą
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji
o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych,
akcji promocyjnych, prezentacji, aukcji publicznych, marketing oraz prezentacja towarów i/lub usług poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki
komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych - przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą
Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków komu-

60

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

nikacji, organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału
osób trzecich na targach, wystawach, prezentacjach towarów
i/lub usług, pośrednictwo handlowe, kojarzenie interesów,
doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania
i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena
przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć
gospodarczych i organizacyjnych, doradztwo oraz pomoc
w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, controlling (wsparcie
w procesie planowania, koordynowania i kontroli przebiegu
projektów, w szczególności ekonomicznych w przedsiębiorstwie), w tym controlling strategiczny, controlling operacyjny, controlling marketingowy, usługi menedżerskie, usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, doradztwo oraz
pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, działalność rachunkowa i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie,
transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów
i elementów komputerowych baz danych i innych zbiorów
informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
wyszukiwanie danych w plikach komputerowych, komputerowych bazach danych i innych zbiorach informatycznych,
41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji,
seminariów, zjazdów, wydawnictwa, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe.
(210) 486639
(220) 2018 06 04
(731) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Centrum Badawczo Rozwojowe im. M. Faradaya
Grupa Energa
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji
o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych,
akcji promocyjnych, prezentacji, aukcji publicznych, marketing oraz prezentacja towarów i/lub usług poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki
komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych - przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą
Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji, organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału
osób trzecich na targach, wystawach, prezentacjach towarów
i/lub usług, pośrednictwo handlowe, kojarzenie interesów,
doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania
i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena
przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć
gospodarczych i organizacyjnych, doradztwo oraz pomoc
w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, controlling (wsparcie
w procesie planowania, koordynowania i kontroli przebiegu
projektów, w szczególności ekonomicznych w przedsiębiorstwie), w tym controlling strategiczny, controlling operacyjny, controlling marketingowy, usługi menedżerskie, usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, doradztwo oraz
pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, działalność rachunkowa i księ-
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gowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie,
transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów
i elementów komputerowych baz danych i innych zbiorów
informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
wyszukiwanie danych w plikach komputerowych, komputerowych bazach danych i innych zbiorach informatycznych,
41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji,
seminariów, zjazdów, wydawnictwa, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, 42 prace badawczo-rozwojowe, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie
projektów technicznych, projektowanie obiektów budowlanych, projektowanie i rozwój komputerów oraz sprzętu
komputerowego, projektowanie, aktualizacja, konserwacja
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron, portali i wortali internetowych,
tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, administrowanie
stronami komputerowymi (sieciowymi), obsługa baz danych
dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, konwersja
danych i/lub dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych, doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, doradztwo w zakresie komputerów
oraz sprzętu komputerowego, badania w dziedzinie energii
elektrycznej, projektowanie samochodów.
(210) 486641
(220) 2018 06 04
(731) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Drużyna Energii

(531) 02.07.13, 24.15.01, 24.15.13, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji
o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych,
akcji promocyjnych, prezentacji, aukcji publicznych, marketing oraz prezentacja towarów i/lub usług poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki
komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych - przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą
Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji, organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału
osób trzecich na targach, wystawach, prezentacjach towarów
i/lub usług, pośrednictwo handlowe, kojarzenie interesów,
doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania
i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena
przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć
gospodarczych i organizacyjnych, doradztwo oraz pomoc
w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, controlling (wsparcie
w procesie planowania, koordynowania i kontroli przebiegu
projektów, w szczególności ekonomicznych w przedsiębiorstwie), w tym controlling strategiczny, controlling operacyjny, controlling marketingowy, usługi menedżerskie, usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, doradztwo oraz
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pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, działalność rachunkowa i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie,
transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów
i elementów komputerowych baz danych i innych zbiorów
informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
wyszukiwanie danych w plikach komputerowych, komputerowych bazach danych i innych zbiorach informatycznych,
41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji,
seminariów, zjazdów, wydawnictwa, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe.
(210) 486642
(220) 2018 06 04
(731) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) CERT Energa
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wyszukiwanie danych w plikach komputerowych, komputerowych bazach danych i innych zbiorach informatycznych,
41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji,
seminariów, zjazdów, wydawnictwa, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, 42 prace badawczo-rozwojowe, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie
projektów technicznych, projektowanie obiektów budowlanych, projektowanie i rozwój komputerów oraz sprzętu
komputerowego, projektowanie, aktualizacja, konserwacja
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron, portali i wortali internetowych
tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet i sieci komputerowe administrowanie
stronami komputerowymi (sieciowymi), obsługa baz danych
dostępnych przez Internet sieci komputerowe, konwersja
danych i/lub dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, doradztwo w zakresie komputerów
oraz sprzętu komputerowego, badania w dziedzinie energii
elektrycznej, projektowanie samochodów.
(210) 486644
(220) 2018 06 04
(731) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) CBRF Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M.
Faradaya GRUPA Energa

(531) 01.15.23, 24.01.03, 24.01.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji
o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych,
akcji promocyjnych, prezentacji, aukcji publicznych, marketing oraz prezentacja towarów i/lub usług poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki
komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych - przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą
Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji, organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału
osób trzecich na targach, wystawach, prezentacjach towarów
i/lub usług, pośrednictwo handlowe, kojarzenie interesów,
doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania
i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena
przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć
gospodarczych i organizacyjnych, doradztwo oraz pomoc
w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, controlling (wsparcie
w procesie planowania, koordynowania i kontroli przebiegu
projektów, w szczególności ekonomicznych w przedsiębiorstwie), w tym controlling strategiczny, controlling operacyjny, controlling marketingowy, usługi menedżerskie, usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, doradztwo oraz
pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, działalność rachunkowa i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie,
transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów
i elementów komputerowych baz danych i innych zbiorów
informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,

(531) 24.15.01, 24.15.13, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji
o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych,
akcji promocyjnych, prezentacji, aukcji publicznych, marketing oraz prezentacja towarów i/lub usług poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki
komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych - przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą
Internetu i sieci komputerowych oraz Innych środków komunikacji, organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału
osób trzecich na targach, wystawach, prezentacjach towarów
i/lub usług, pośrednictwo handlowe, kojarzenie interesów,
doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania
i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena
przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć
gospodarczych i organizacyjnych, doradztwo oraz pomoc
w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, controlling (wsparcie
w procesie planowania, koordynowania i kontroli przebiegu
projektów, w szczególności ekonomicznych w przedsiębiorstwie), w tym controlling strategiczny, controlling operacyjny, controlling marketingowy, usługi menedżerskie, usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, doradztwo oraz
pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, działalność rachunkowa i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie,
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transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów
i elementów komputerowych baz danych i innych zbiorów
Informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
wyszukiwanie danych w plikach komputerowych, komputerowych bazach danych i innych zbiorach informatycznych,
41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji,
seminariów, zjazdów, wydawnictwa, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, 42 prace badawczo - rozwojowe, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie
projektów technicznych, projektowanie obiektów budowlanych, projektowanie i rozwój komputerów oraz sprzętu
komputerowego, projektowanie, aktualizacja, konserwacja
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron, portali i wortali internetowych
tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet i sieci komputerowe administrowanie
stronami komputerowymi (sieciowymi), obsługa baz danych
dostępnych przez Internet sieci komputerowe, konwersja
danych i/lub dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, doradztwo w zakresie komputerów
oraz sprzętu komputerowego, badania w dziedzinie energii
elektrycznej, projektowanie samochodów.
(210) 486645
(220) 2018 06 04
(731) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Świeć się Akcję zasila Energa

(531)

05.01.16, 05.01.01, 05.01.16, 15.09.10, 01.15.23, 24.15.13,
27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji
o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych,
akcji promocyjnych, prezentacji, aukcji publicznych, marketing oraz prezentacja towarów i/lub usług poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki
komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych - przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą
Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji, organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału
osób trzecich na targach, wystawach, prezentacjach towarów
i/lub usług, pośrednictwo handlowe, kojarzenie interesów,
doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania
i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena
przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć
gospodarczych i organizacyjnych, doradztwo oraz pomoc
w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia i za-

Nr ZT33/2018

rządzania działalnością gospodarczą, controlling (wsparcie
w procesie planowania, koordynowania i kontroli przebiegu
projektów, w szczególności ekonomicznych w przedsiębiorstwie), w tym controlling strategiczny, controlling operacyjny, controlling marketingowy, usługi menedżerskie, usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, doradztwo oraz
pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, działalność rachunkowa i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie,
transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów
i elementów komputerowych baz danych i innych zbiorów
informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
wyszukiwanie danych w plikach komputerowych, komputerowych bazach danych i innych zbiorach informatycznych,
41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji,
seminariów, zjazdów, wydawnictwa, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe.
(210) 486646
(220) 2018 06 04
(731) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Energa dla Ciebie
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji
o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych,
akcji promocyjnych, prezentacji, aukcji publicznych, marketing oraz prezentacja towarów i/lub usług poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki
komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych - przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą
Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji, organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału
osób trzecich na targach, wystawach, prezentacjach towarów
i/lub usług, pośrednictwo handlowe, kojarzenie interesów,
doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania
i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena
przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć
gospodarczych i organizacyjnych, doradztwo oraz pomoc
w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, controlling (wsparcie
w procesie planowania, koordynowania i kontroli przebiegu
projektów, w szczególności ekonomicznych w przedsiębiorstwie), w tym controlling strategiczny, controlling operacyjny, controlling marketingowy, usługi menedżerskie, usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, doradztwo oraz
pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, działalność rachunkowa i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie,
transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów
i elementów komputerowych baz danych i innych zbiorów
informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
wyszukiwanie danych w plikach komputerowych, komputerowych bazach danych i innych zbiorach informatycznych,
41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji,
seminariów, zjazdów, wydawnictwa, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe.
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(210) 486647
(220) 2018 06 04
(731) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540)

(531) 01.15.23, 24.15.01, 24.15.13, 29.01.12
(510), (511) 12 mobilne pojazdy/urządzenia do poruszania
się, mobilne pojazdy/urządzenia do poruszania się zasilane
elektrycznie.
(210) 486659
(220) 2018 06 04
(731) FUNDACJA IM. BRATA ALBETRA, Radwanowice
(540) FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA‚
"Być dobrym jak chleb"

(531) 02.07.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, pomoc finansowa, gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, gromadzenie funduszy na cele
charytatywne poprzez sprzedaż znaczków charytatywnych,
organizacja zbiórek charytatywnych, organizowanie akcji
zbierania funduszy w celu wspomagania badań i procedur
medycznych na rzecz osób będących w potrzebie, organizacja zbiórek, organizowanie zbierania funduszy, organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], organizowanie zbiórek finansowych, pozyskiwanie finansowania
dla projektów sportowych, kulturalnych i rozrywkowych,
pozyskiwanie funduszy na projekty humanitarne, przydzielanie dotacji pieniężnych dla organizacji charytatywnych,
usługi funduszu dobroczynnego, usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, usługi zbierania funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy
na cele charytatywne, zbieranie funduszy, 39 usługi transportu osób niepełnosprawnych, usługi w zakresie transportu
i wycieczek dla osób niepełnosprawnych, zapewnienie transportu osobom starszym lub niepełnosprawnym [usługi charytatywne], zapewnianie transportu drogowego osobom
w podeszłym wieku, 41 zapewnianie instruktażu dla niepełnosprawnych, imprezy kulturalne, informacje dotyczące
działalności kulturalnej, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia,
medyczne usługi edukacyjne, obozy letnie [rozrywka i edukacja], organizacja aktywności edukacyjnych na obozach
letnich, organizacja aktywności kulturalnych na obozach
letnich, organizacja aktywności sportowych na obozach
letnich, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja seminariów, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja
wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja zajęć, organizowanie grupo-
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wych zajęć rekreacyjnych, organizowanie i przeprowadzanie
zajęć dla niewielkiej grupy uczniów, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, organizowanie
spotkań i konferencji, organizowanie szkoleń w dziedzinie
opieki zdrowotnej i żywienia, świadczenie usług sportowych
i rekreacyjnych, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci,
świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, usługi rekreacyjne
dla osób starszych, usługi rozrywkowe w postaci organizacji społecznych imprez rozrywkowych, zapewnianie kursów
dokształcających i doszkalających, zapewnianie kursów
edukacyjnych, zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania,
organizowanie festiwali, publikowanie książek, zapewnianie
infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, usługi edukacyjne świadczone przez placówki wypoczynkowe, 43 centra
opieki nad dziećmi, domy dla ludzi starszych [emerytura],
domy opieki dla osób w podeszłym wieku, dostarczanie
posiłków dla osób bezdomnych lub w trudnej sytuacji życiowej, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia,
dostarczanie żywności osobom potrzebującym [usługi charytatywne], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, ośrodki opieki dziennej, placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi,
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków
i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, tymczasowe
zakwaterowanie, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie tymczasowego zakwaterowania, usługi charytatywne, mianowicie dostarczanie jedzenia osobom potrzebującym, usługi
charytatywne, mianowicie zapewnianie kateringu w zakresie jedzenie i picia, usługi domów opieki dla osób w podeszłym wieku, usługi kateringowe dla domów opieki, usługi
kateringowe dla domów spokojnej starości, usługi w zakresie ośrodków opieki dziennej, usługi zapewniania schronisk
w nagłych wypadkach [zapewnianie zakwaterowania tymczasowego], zapewnianie opieki nad dziećmi po szkole, zapewnianie opieki przed szkołą, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, zapewnianie zaplecza
mieszkalnego w ramach opieki społecznej [tymczasowe
zakwaterowanie], żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy
opieki dla osób starszych, żłobki i ośrodki opieki dziennej,
44 doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi
[w zakresie zdrowia], doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych,
doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich
wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla
osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek,
doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób starszych,
konsultacje medyczne, opieka medyczna i analizy związane
z leczeniem pacjenta, opieka medyczna i zdrowotna, organizowanie zakwaterowania w domach dla rekonwalescentów, organizowanie zakwaterowania w domach spokojnej
starości, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi,
udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych
do celów rehabilitacji zdrowotnej, usługi charytatywne,
mianowicie świadczenie usług medycznych dla osób potrzebujących, usługi charytatywne, mianowicie świadczenie
usług medycznych, usługi domów opieki, usługi doradztwa
medycznego świadczone przez domy opieki, usługi leczenia
medycznego świadczone przez domy opieki, usługi opieki
nad pacjentami hospitalizowanymi i dochodzącymi, usługi
w zakresie terapii zajęciowej, usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, zapewnianie obiektów i sprzętu
długoterminowej opieki, 45 doardztwo duchowe,dostarczanie obuwia osobom potrzebującym [usługi charytatywne],
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dostarczanie odzieży dla osób w potrzebie [usługi charytatywne], opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców,
świadczenie usług w zakresie osobistego wsparcia dla rodzin
pacjentów cierpiących na choroby zagrażające życiu, usługi
dotrzymywania towarzystwa osobom starszym i niepełnosprawnym, usługi w zakresie opieki, usługi w zakresie opieki
nad dziećmi pod nieobecność rodziców.

Nr ZT33/2018

(210) 486684
(220) 2018 06 04
(731) ROLIMPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Iława
(540) ENZYMY CYTOKININA MINERAŁY BIOSTYMULANTY

486669
(220) 2018 06 04
MATUSZCZYK RAFAŁ PAN BRZYTWA BARBER SHOP,
Bielsko-Biała
(540) BARBERSHOP PAN BRZYTWA
(210)
(731)

(531) 05.07.01, 26.01.01, 26.01.02, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 nasiona, 44 pielęgnacja trawników.
486696
(220) 2018 06 04
KRUZEL RADOSŁAW, KRUC-KRUZEL MARTA FONEO
CENTRUM SŁUCHU SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) FONEO
(510), (511) 35 usługi w zakresie: sprzedaży detalicznej, hurtowej i przez Internet aparatów słuchowych, sprzętu wspomagającego słuch, oraz innego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i optycznego, pośrednictwa w celu kojarzenia
kontrahentów i zawierania umów handlowych, prowadzenia
interesów osób trzecich, marketingu, 37 usługi dotyczące:
przeglądów, konserwacji, napraw sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i aparatów słuchowych, 44 usługi: medyczne, diagnostyki słuchu, protezowania i leczenia uszu, rehabilitacji słuchu, lekarzy specjalistów.
(210)
(731)
(531) 27.05.01, 26.13.25, 10.05.05
(510), (511) 44 fryzjerstwo, a w tym golenie i konturowanie
brody oraz obcinanie włosów.
(210) 486675
(220) 2018 06 04
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) mElements

486738
(220) 2018 06 05
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) matostretch
(510), (511) 10 bandaże elastyczne.
(210)
(731)

(531)

26.04.01, 26.04.05, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.18,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie
do integracji systemów zewnętrznych z systemami bankowymi, oprogramowanie wspierające sprzedaż i zakup
on-line, oprogramowanie do kontrolowanego dostępu
partnerów zewnętrznych do danych bankowych, urządzenia i oprogramowanie do akceptacji płatności on-line,
urządzenia i oprogramowanie do integracji przez platformę sprzedaży internetowej procesu sprzedaży ratalnej,
36 usługi świadczone w sprawach finansowych i monetarnych, usługi akceptacji płatności on-line, usługi transakcji finansowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi, usługi transakcji finansowych pomiędzy podmiotami
gospodarczymi i klientami indywidualnymi, 42 projektowanie oprogramowania i sprzętu komputerowego, doradztwo i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie stron internetowych, automatyzacja oprogramowania wspierającego proces handlu elektronicznego, usługi projektowania i programowania w zakresie
cyfrowego handlu (e-commerce), doradztwo i zarządzanie systemami informatycznymi w zakresie: integracji systemów zewnętrznych z systemami bankowymi, sprzedaży
i zakupu on-line, kontrolowanego dostępu partnerów zewnętrznych do danych bankowych, akceptacji płatności
on-line oraz integracji przez platformę sprzedaży internetowej procesu sprzedaży ratalnej, doradztwo i usługi tworzenia interfejsów programowania aplikacji (APl).

(210) 486742
(220) 2018 06 05
(731) ZIÓŁKOWSKI JAKUB, Wiązów
(540) BLASTER LIGHT
(510), (511) 28 gry.
486763
(220) 2018 06 05
CENOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Września
(540) KASZKERSY
(510), (511) 30 ciastka na bazie kaszy.
(210)
(731)

486772
(220) 2018 06 05
MIKULSKI MARCIN, KLIMEK JAKUB CZERWONY PIEC
SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia
(540) CZERWONY PIEC

(210)
(731)
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(531) 14.09.03, 27.05.01
(510), (511) 30 pizza, ciasto na pizzę, mąka i produkty zbożowe, sosy do pizzy, wyroby cukiernicze i słodycze, makarony i naleśniki, potrawy na bazie mąki, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
pizzerie, usługi restauracji włoskich, usługi mobilnych restauracji, udzielanie informacji dotyczących restauracji, usługi
restauracji szybkiej obsługi, udostępnianie opinii na temat
restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi cateringowe, bary, bary szybkiej obsługi, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, prowadzone w kafeteriach
i kawiarniach.
(210) 486791
(220) 2018 06 06
(731) BANACH KATARZYNA PIESOLOGIA, Warszawa
(540) PIESOLOGIA
(510), (511) 41 nauczanie i kształcenie ludzi i zwierząt,
szkolenia, warsztaty, konferencje, konkursy, kursy on-line
i offline, związanie z wychowaniem i szkoleniem psów oraz
ich opiekunów, propagowanie działalności edukacji i szkolenia zwierząt, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych,
organizowanie zawodów sportowych, usługi trenerskie, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, produkcja filmów, innych niż reklamowe, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i tekstów edukacyjnych, publikowanie
i redagowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 43 hotele dla zwierząt, hotele dla psów, hotele dla kotów, wypożyczanie wyposażenia hoteli dla zwierząt, rezerwacja miejsc
w hotelach i pensjonatach.
486809
(220) 2018 06 06
HORIZON MEDICAL CENTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) HORIZON MEDICAL CENTER KLINIKA MEDYCYNY
REGENERACYJNEJ

(210)
(731)
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i biotechnologii, usługi w zakresie badań biologicznych,
chemicznych i bakteriologicznych, prowadzenie eksperymentów klinicznych, usługi świadczone przez laboratoria
naukowe, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad
nowymi produktami farmaceutycznymi, 44 usługi w zakresie kosmetyki leczniczej, profilaktycznej i upiększającej, odnowy biologicznej, fizjoterapii i fizykoterapii, laseroterapii,
aromaterapii, muzykoterapii, koloroterapii, chirurgii plastycznej, wizażu, masaży, usługi klinik medycznych, usługi szpitali,
placówek niehospitalizacyjnej opieki medycznej, placówek
rekonwalescencyjnych, usługi w zakresie stomatologii, usługi
w zakresie wypożyczania urządzeń medycznych, usługi salonów fryzjerskich, salonów piękności, solariów.
486810
(220) 2018 06 06
MIKULSKI MARCIN KLIMEK JAKUB CZERWONY PIEC
SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia
(540) pasta miasta
(210)
(731)

(531) 07.15.22, 25.07.03, 27.05.01
(510), (511) 30 potrawy z makaronu, mąka i produkty zbożowe, wyroby cukiernicze i słodycze, makarony i naleśniki, potrawy na bazie mąki, 43 obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi restauracji
włoskich, usługi mobilnych restauracji, udzielanie informacji
dotyczących restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi,
udostępnianie opinii na temat restauracji, usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, usługi cateringowe, bary,
bary szybkiej obsługi, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, prowadzone w kafeteriach i kawiarniach.
(210) 486812
(220) 2018 06 06
(731) JANET LANKA (PVT) LTD, Kolombo, LK
(540) SPA CEYLON

(531) 26.02.18, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne i stomatologiczne, artykuły ortopedyczne, gorsety
do celów leczniczych, implanty piersi, implanty z materiałów
syntetycznych, aparaty do masażu, lampy kwarcowe i ultrafioletowe do celów leczniczych, lasery do celów medycznych, pasy ortopedyczne, obuwie ortopedyczne, 35 usługi
w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej
i internetowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
aparatury i instrumentów medycznych i kosmetycznych,
materiałów stosowanych w chirurgii i ortopedii, odzieży
i obuwia, usługi w zakresie organizowania targów i wystaw
handlowych, 41 usługi edukacyjne w zakresie medycyny
i kosmetologii, usługi w zakresie organizowania kursów, seminariów, kongresów oraz publikowanie książek i tekstów
z zakresu medycyny, biotechnologii i kosmetologii, usługi
w zakresie kształcenia praktycznego, pokazów edukacyjnych, usługi w zakresie produkcji filmów i programów telewizyjnych z zakresu medycyny, biotechnologii i kosmetologii,
42 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
w dziedzinie medycyny, nowych technologii medycznych

(531) 05.13.25, 25.01.09, 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, olejki eteryczne, kosmetyki do makijażu, preparaty do makijażu, preparaty do włosów, środki
do pielęgnacji włosów, olejki do masażu skóry głowy, balsamy do włosów, balsamy do skóry głowy (kosmetyki), kremy
do włosów, kremy do skóry głowy, olejki do włosów w postaci mgiełki, nielecznicze kuracje do skóry głowy, szampony,
odżywki do włosów, środki do trwałej ondulacji, niemedyczne kremy do użytku osobistego, kosmetyki do pielęgnacji
urody, produkty kosmetyczne, produkty do pielęgnacji ciała
(nielecznicze), produkty do pielęgnacji ciała (nielecznicze),
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olejki do ciała w sprayu, esencje do pielęgnacji skóry, produkty do pielęgnacji twarzy [kosmetyczne], kosmetyczne żele
pod oczy, niemedyczne kremy pod oczy, serum do celów
kosmetycznych, peelingi do twarzy [kosmetyki], preparaty
do zmywania twarzy, nielecznicze przeciwbakteryjne zmywacze do twarzy, preparaty do pielęgnacji skóry [kosmetyki], produkty do pielęgnacji skóry (kosmetyczne), maseczki
do twarzy [kosmetyczne], maseczki oczyszczające, kremy
do masażu, nie do celów leczniczych, olejki do masażu, nielecznicze, olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego],
oczyszczające oleje, pianki, żele, płyny i lotiony, środki złuszczające do pielęgnacji i oczyszczania skóry, żele do kąpieli
(nielecznicze), żele pod prysznic, preparaty do kąpieli (niemedyczne), preparaty pod prysznic, kosmetyczne peelingi
do ciała, peelingi (preparaty), inne niż do użytku medycznego, płyny do ciała (inne niż do celów medycznych), balsamy nawilżające [kosmetyki], nielecznicze balsamy do skóry,
nielecznicze balsamy do ust, preparaty do pielęgnacji dłoni,
kremy do rąk, niemedyczne balsamy do stóp, kremy i pudry
, preparaty do namaczania stóp, żele do pielęgnacji paznokci (kosmetyki), płyny do pielęgnacji paznokci (kosmetyki),
balsamy do paznokci, lakiery do paznokci, płyny odżywcze
do paznokci [kosmetyki], niemedyczne preparaty do pielęgnacji paznokci, zapachy, olejek różany, kadzidełka na patyczkach, maści [nielecznicze], drewno zapachowe, saszetki
zapachowe.
486819
(220) 2018 06 06
HORIZON MEDICAL CENTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) h HORIZON CLINIC MEDYCYNA REGENERACYJNA
(210)
(731)

(531) 26.02.18, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne i stomatologiczne, artykuły ortopedyczne, gorsety
do celów leczniczych, implanty piersi, implanty z materiałów
syntetycznych, aparaty do masażu, lampy kwarcowe i ultrafioletowe do celów leczniczych, lasery do celów medycznych, pasy ortopedyczne, obuwie ortopedyczne, 35 usługi
w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej
i internetowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
aparatury i instrumentów medycznych i kosmetycznych,
materiałów stosowanych w chirurgii i ortopedii, odzieży
i obuwia, usługi w zakresie organizowania targów i wystaw
handlowych, 41 usługi edukacyjne w zakresie medycyny
i kosmetologii, usługi w zakresie organizowania kursów, seminariów, kongresów oraz publikowanie książek i tekstów
z zakresu medycyny, biotechnologii i kosmetologii, usługi
w zakresie kształcenia praktycznego, pokazów edukacyjnych, usługi w zakresie produkcji filmów i programów telewizyjnych z zakresu medycyny, biotechnologii i kosmetologii,
42 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
w dziedzinie medycyny, nowych technologii medycznych
i biotechnologii, usługi w zakresie badań biologicznych,
chemicznych i bakteriologicznych, prowadzenie eksperymentów klinicznych, usługi świadczone przez laboratoria
naukowe, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad
nowymi produktami farmaceutycznymi, 44 usługi w zakresie kosmetyki leczniczej, profilaktycznej i upiększającej, odnowy biologicznej, fizjoterapii i fizykoterapii, laseroterapii,
aromaterapii, muzykoterapii, koloroterapii, chirurgii plastycz-
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nej, wizażu, masaży, usługi klinik medycznych, usługi szpitali,
placówek niehospitalizacyjnej opieki medycznej, placówek
rekonwalescencyjnych, usługi w zakresie stomatologii, usługi
w zakresie wypożyczania urządzeń medycznych, usługi salonów fryzjerskich, salonów piękności, solariów.
(210) 486826
(220) 2018 06 06
(731) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) murator.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje elektroniczne, do pobrania,
publikacje w formie elektronicznej do pobrania, publikacje
elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, gazety
elektroniczne do pobrania, 16 publikacje reklamowe, publikacje periodyczne, publikacje promocyjne, publikacje edukacyjne, katalogi, 35 reklama, reklama korespondencyjna,
reklama i marketing, reklamy on-line, organizacja promocji
przy użyciu mediów audiowizualnych, organizacja konkursów w celach reklamowych, prenumeraty dzienników
elektronicznych, administrowanie prenumeratą gazet [dla
osób trzecich], usługi reklamy prasowej, przygotowywanie
reklam prasowych, reklamy prasowe (przygotowywanie -),
usługi reklamowe dotyczące gazet, prenumerata gazet [dla
osób trzecich], usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, 38 udostępnianie forów
internetowych on-line, przesyłanie wiadomości, przesyłanie zamówień drogą elektroniczną, przesyłanie informacji
drogą on-line, bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie
danych, przesyłanie danych za pośrednictwem środków
elektronicznych, transmisja danych za pomocą urządzeń
audiowizualnych, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, forum dyskusyjne (udostępnianie Internetu dla
-), usługi agencji prasowych, usługi transmisji strumieniowej
w zakresie treści wideo, audio i telewizji, emisja programów
telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD]
i telewizji za opłatą [pay-per-view], usługi nadawania interaktywnej telewizji i radia, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, interaktywne przesyłanie treści wideo przez
sieci cyfrowe Interaktywne usługi nadawania programów
i łączności, 41 publikacje multimedialne, publikacja broszur,
udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji
elektronicznych (niepobieralnych), przygotowywanie tekstów do publikacji, publikacja gazet elektronicznych on-line,
publikowanie materiałów multimedialnych on-line, usługi
prezentacji audiowizualnych do celów rozrywkowych, usługi
prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych- organizowanie konkursów, prowadzenie konkursów w Internecie,
organizowanie gier i konkursów, organizacja konkursów edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], multimedialne
wydania gazet, publikowanie multimedialne magazynów,
czasopism i gazet, publikowanie gazety dla klientów w Internecie, rozrywka interaktywna, 42 doradztwo projektowe, projektowanie budowlane, projektowanie konstrukcji,
projektowanie umeblowania, projektowanie urbanistyczne,
usługi projektowania, przygotowywanie projektu architektonicznego, opracowywanie projektów budowlanych, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie architektoniczne, profesjonalne doradztwo w zakresie architektury,
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków,
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usługi profesjonalne związane z projektami architektonicznymi, usługi doradcze w zakresie architektury, usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, dostarczanie
informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego
za pośrednictwem strony internetowej, doradztwo eksperckie dotyczące technologii.
486861
(220) 2018 06 07
PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski
(540) Deodol
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, lecznicze dodatki mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt
domowych i hodowlanych, 31 pasze i karmy dla zwierząt,
premiksy (mieszanki paszowe) nie do celów leczniczych dla
zwierząt domowych i hodowlanych.
(210)
(731)

(210) 486864
(220) 2018 06 07
(731) ARENTOWSKI ŁUKASZ HOTEL WŁOSKI, Poznań
(540) Hotel BROWAR & apartamenty B

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi związane z prowadzeniem hoteli i wynajmem apartamentów.
486865
(220) 2018 06 07
PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski
(540) Arthro HA
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, lecznicze dodatki mineralno - witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt
domowych i hodowlanych, 31 pasze i karmy dla zwierząt,
premiksy (mieszanki paszowe) nie do celów leczniczych dla
zwierząt domowych i hodowlanych.
(210)
(731)

(210) 486882
(220) 2018 06 08
(731) ROGOWSKI ANDRZEJ P.P.H. ROLAND, Płońsk
(540) Roland
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, spinki do mankietów i krawatów, szpilki ozdobne, zapinki i klipsy do krawatów, wpinki do klapy, ozdoby do kapeluszy wykonane
z metali szlachetnych, ozdoby do obuwia wykonane z metali
szlachetnych, 18 pokrowce podróżne na ubrania, pokrowce do garniturów, podróżne pokrowce na krawaty, torby
na garnitury, koszule i sukienki, wyroby i artykuły galanteryjne ze skóry i materiałów skóropodobnych, 25 odzież, odzież
gotowa, odzież ślubna, odzież wieczorowa, stroje wizytowe, garnitury, surduty, fraki, smokingi, marynarki, spodnie,
spódnice, sukienki, suknie, suknie ślubne, kostiumy, stroje
na maskarady, spodniumy, garsonki, żakiety, kamizelki, kołnierze, koszule, gorsy koszul, karczki koszul, koszulki, bluzki,
bonżurki, podkoszulki, bolerka, narzutki na ramiona, pulowery, swetry, golfy, półgolfy, odzież wierzchnia, palta, kurtki,
płaszcze, prochowce, etole, anoraki, futra, pelisy, kożuchy, kaftany, pelerynki, trencze, bezrękawniki, kombinezony, odzież
służbowa, mundury, togi, bielizna, halki, półhalki, skarpetki,
rękawiczki, mufki, ocieplacze, gorsety, akcesoria na szyję, sza-
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le i etole, szmizetki, szaliki, krawaty, chustki, liberie, mankiety,
muszki, poszetki, apaszki, ascoty [krawaty], fulary [artykuły
odzieżowe], szarfy [do ubrania], szelki, paski, paski do smokingów, podwiązki, przybrania głowy, nakrycia głowy, kapelusze, woalki, welony, czapki, daszki, kaszkiety, kaptury,
obuwie, 35 usługi prowadzenia sklepu, usługi prowadzenia
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży z wykorzystaniem telekomunikacji i Internetu: biżuterii i wyrobów jubilerskich, odzieży, obuwia, przybrań głowy, nakryć głowy,
akcesoriów do odzieży, akcesoriów ślubnych, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
udostępnianie informacji za pomocą sieci komputerowych,
opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, organizowanie targów i wystaw, organizowanie
i prowadzenie wystaw w celach reklamowych i handlowych,
reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie
nośników reklamowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie tekstów sponsorowanych, 40 usługi krawieckie, szycie odzieży na miarę,
szycie (produkcja na zamówienie), przeróbki odzieży, usługi
hafciarskie, 41 organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów oraz kursów, organizacja i planowanie przyjęć, doradztwo w zakresie planowania imprez
specjalnych, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja
multimedialna i usługi fotograficzne, montaż filmów fotograficznych, organizowanie imprez tanecznych, organizacja balów, usługi wypożyczania dekoracji, organizowanie rozrywki
podczas uroczystości weselnych, organizowanie oprawy
muzyczno - artystycznej na przyjęciach weselnych, 42 usługi
projektowania mody, odzieży, projektowanie odzieży, obuwia, nakryć głowy, ozdób i akcesoriów, projektowanie dodatków odzieżowych, doradztwo w zakresie doboru odzieży
i stroju ślubnego, usługi wykonywania i projektowania dekoracji okolicznościowych, doradztwo w zakresie wizerunku,
43 zapewnienie i wynajem pomieszczeń na uroczystości,
hotele, motele, hostele, domy turystyczne i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, zarządzanie hotelami, motelami, hostelami i pensjonatami, domami turystycznymi, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie
przyjazdami i wyjazdami], wynajem budynków przenośnych,
pokoi, sal oraz konstrukcji namiotowych, wypożyczanie namiotów, hotele dla zwierząt, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, żłobki, ośrodki opieki dziennej
i domy opieki dla osób starszych, usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajem urządzeń oświetleniowych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, restauracje, bary, puby, snack-bary, stołówki, kafeterie [bufety], kawiarnia, koktajlbary, lodziarnie, pizzerie, herbaciarnie, usługi cateringowe, usługi
w zakresie bankietów, rzeźbienie w jedzeniu, wypożyczanie
dozowników wody pitnej, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje],
organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizacja cateringu na imprezy.
486905
(220) 2018 06 09
NIEMCZEWSKI ŁUKASZ PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE, Bydgoszcz
(540) RED PIG
(510), (511) 43 dostarczanie posiłków do bezpośredniego
spożycia, hotelowe usługi kateringowe, katering obejmujący
żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność

(210)
(731)
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i napoje na przyjęcia koktajlowe, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, porady dotyczące
przepisów kulinarnych, restauracje dla turystów, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje
w obiektach wystawienniczych, usługi barów typu fast-food
na wynos, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, bary, bary przekąskowe,
bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne,
dostarczanie informacji o usługach barów, imprezy firmowe
[zapewnianie jedzenia i napojów], informacja o usługach
restauracyjnych, kafeterie [bufety], oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności
i napojów dla gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność
i napoje], organizowanie bankietów, organizowanie posiłków
w hotelach, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, rezerwacja
zakwaterowania dla turystów, biura zakwaterowania [hotele,
pensjonaty], domy turystyczne, oferowanie zakwaterowania
tymczasowego jako część pakietów pobytowych, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, pensjonaty, domy gościnne,
rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, rezerwacje hotelowe, organizacja przyjęć weselnych [miejsca], udostępnianie
obiektów i sprzętu na konferencje, udostępnianie obiektów
i sprzętu na targi i wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje,
udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia zarządu, udostępnianie
sal konferencyjnych, usługi w zakresie zapewniania obiektów
na spotkania, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, wynajem pomieszczeń na wystawy, wynajmowanie
sal konferencyjnych, wynajmowanie sal na zebrania, zapewnianie tymczasowego zakwaterowania na czas pracy, dostarczanie obiektów i sprzętu na wystawy handlowe [zakwaterowanie], wynajem zastaw stołowych, wypożyczanie krzeseł
i stołów.
486917
(220) 2018 06 11
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) RECEPTO

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.04, 03.11.01, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do celów naukowych,
preparaty do konserwowania środków farmaceutycznych,
surowce chemiczne, 5 preparaty farmaceutyczne, leki, dietetyczne środki medyczne i lecznicze, suplementy diety,
odżywki medyczne, środki wspomagające leczenie, surowce
farmaceutyczne, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
wyrobów, surowców, produktów i półproduktów farmaceu-
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tycznych, kosmetycznych, medycznych, ortopedycznych
i chemicznych, usługi badania opinii publicznej, usługi public relations, usługi badania tynku, usługi reklamy, usługi
promocji, usługi marketingu, usługi organizowania wystaw
handlowych.
486918
(220) 2018 06 11
GRANPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Dobromir
(510), (511) 1 produkty chemiczne dla przemysłu, rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy i preparaty do użyźniania
gleby, nawozy i preparaty nawożenia dolistnego i doglebowego, nawozy rolnicze granulowane, posypowe i pyliste, nawozy ogrodnicze, preparaty regulujące wzrost roślin, środki
ochrony roślin, preparaty z mikroelementów dla roślin, kompost, gleba do upraw, podłoża do upraw bezglebowych,
nawozy azotowe, 31 ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta,
świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty,
karma dla zwierząt.
(210)
(731)

(210) 486932
(220) 2018 06 11
(731) BACHORSKI KAMIL OLIMPIJCZYK.NET, Elbląg
(540) ZKS OLIMPIA ELBLĄG

(531) 26.03.01, 26.03.05, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej następujących
towarów: artykuły sportowe, gadżety z materiału, koszulki,
rękawice, szaliki, odzież sportowa, nakrycia głowy, kurtki,
koszule klubowe, antypoślizgowe środki do butów sportowych, specjalnie przystosowana do uprawiania sportów
bielizna, bielizna osobista, bielizna przeciwpotowa i bielizna
wchłaniająca pot, sportowe dresy, kombinezony, bluzki i bluzy, buty piłkarskie, buty sznurowane, chodaki jako buty, cholewki do obuwia piłkarskiego, getry piłkarskie, gimnastyczne
pantofle, kapelusze klubowe, kaptury do ubrań sportowych,
kolce do butów piłkarskich, kołnierze do odzieży, kombinezony sportowe, bielizna, krawaty w barwach klubowych,
marynarki dla działaczy sportowych w barwach klubowych,
obcasy, napletki do butów sportowych, gdzie indziej nie wymienione obuwie sportowe, jednorazowego użytku, odzież
papierowa, odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry,
odzież ze skóry, peleryny, płaszcze i inne okrycia wierzchnie
jako odzież w barwach klubowych, opaski na głowę w barwach klubowych, podwiązki do skarpet piłkarskich, pończochy, pończochy wchłaniające pot, potniki, półbuty, pulowery,
rajstopy, rajtuzy, rękawice jako odzież, rękawiczki z jednym
palcem, spodnie sportowe, gdzie indziej nie wymienione,
sportowe obuwie, stroje gimnastyczne, taśmy do getrów
sportowych, trykoty jako ubrania specjalnie przystosowane
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do uprawiania sportów, trykoty jako kostiumy jednoczęściowe, t-shirty, usługi reklamowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sportu, organizowanie i urządzanie stoisk reklamowych, organizowanie targów w celach
handlowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam.

rosów, zapalniczki do cygar, zapalniczki dla palaczy, zapałki,
artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, 35 usługi
sprzedaży pasków ochronnych na wyroby tytoniowe, tytoniu, papierosów, akcesoriów dla palaczy, bibułek papierosowych, materiałów dla palących, reklama, udostępnianie powierzchni reklamowej.

(210) 486941
(220) 2018 06 11
(731) SZCZEPANIK MARCIN MUSCLE POWER, Częstochowa
(540) MUSCLE POWER

(210) 487001
(220) 2018 06 12
(731) GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec
(540) PROMO PLUS

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, białkowe suplementy diety, przeciwutleniające suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy z wapniem, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety
zawierające alginiany, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety
zawierające propolis, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety z białkiem
sojowym, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe,
suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety
do użytku medycznego, suplementy ziołowe w płynie, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suplementy
diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów
w proszku, suplementy odżywcze ze skrobi przystosowane
do celów medycznych, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy diety składające
się z aminokwasów, suplementy diety zawierające białko,
35 promocja sprzedaży, usługi w zakresie promocji sprzedaży, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży
i zakupu towarów, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, pośrednictwo w kontraktach
na kupno i sprzedaż produktów, usługi związane ze sprzedażą hurtową i detaliczną suplementów diety i odżywek dla
sportowców.
486958
(220) 2018 06 11
PERŁA-BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA,
Lublin
(540) cartér
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje słodowe, napoje izotoniczne,
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów.
(210)
(731)

(210) 486960
(220) 2018 06 11
(731) BĄK JAROSŁAW, Kraków
(540) petka
(510), (511) 34 paski ochronne na wyroby tytoniowe, przybory dla palaczy, bibułka papierosowa, bloczki bibułki do papierosów, bloczki bibułki papierosowej, cygara, cygaretki,
cygarnice, cygarniczki, fajki, filtry do papierosów, papierosy,
papierośnice, pojemniki na zapałki, popielniczki dla palaczy,
pudełka na zapałki, woreczki na tytoń, zapalniczki do papie-

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 24.17.05,
24.17.07, 26.03.23
(510), (511) 9 urządzenia przetwarzające dane, oprogramowanie, oprogramowanie interaktywne, oprogramowanie
do przetwarzania transakcji biznesowych, oprogramowanie
do zarządzania relacjami z klientami, interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji,
oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego
umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych
transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej, kasy rejestrujące, 35 usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi zarządzania sprzedażą.
(210) 487013
(220) 2018 06 12
(731) K I M INICIATIVES TURISTIQUES SL, Arinsal, AD
(540) EVENTHALIA
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zarządzanie hotelami, 39 zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne
z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, usługi
biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, usługi biur
podróży, mianowicie organizowanie transportu dla podróżnych, usługi kierowców, organizowanie podróży, organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, usługi
pilotów wycieczek, organizowanie rejsów, usługi towarzyszenia podróżnym, wypożyczanie pojazdów, rezerwacja
transportu, transport pasażerski, usługi agencyjne w zakresie
organizowania wycieczek morskich, usługi agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem, usługi agencji podróży
i rezerwacji, pośrednictwo frachtowe, 41 organizowanie rozrywki, usługi rozrywkowe, prowadzenie zjazdów w celach
rozrywkowych, usługi agencyjne w zakresie rozrywki.
(210)
(731)

487031
(220) 2018 06 13
SAGARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
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(540) SAGARIS

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 finansowanie inwestycji budowlanych, organizowanie finansowania projektów budowlanych, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, wycena
nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, inwestowanie w nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości,
usługi nabywania nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, udzielanie pożyczek na nieruchomość, usługi
doradcze dotyczące nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, zarządzanie inwestycjami
w nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi
finansowe w zakresie nieruchomości, wycena finansowa
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości,
dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, zapewnianie
środków finansowych na rozwój nieruchomości, pomoc
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów
finansowych w nieruchomościach, doradztwo finansowe
związane z inwestowaniem w nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych,
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi finansowania związane z hotelami,
dzierżawa ziemi, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości,
usługi nabywania gruntu, usługi pośrednictwa finansowego
w zakresie nieruchomości, wynajem nieruchomości, administrowanie kredytami hipotecznymi, bankowość hipoteczna i pośrednictwo, doradztwo dotyczące pożyczek i usługi
związane z uzyskiwaniem pożyczek, doradztwo finansowe
związane z usługami kredytowymi, doradztwo w zakresie
kredytów hipotecznych, finansowanie nieruchomości, nabywanie hipotek, obciążanie hipoteką majątku i gruntu, organizowanie kredytów hipotecznych, organizowanie umów
pożyczki pod zastaw nieruchomości, pośrednictwo w umowach kredytowych, pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, pośrednictwo w zakresie komercyjnych kredytów
hipotecznych, pożyczki hipoteczne i pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, usługi dotyczące pożyczek,
usługi finansowania projektów, usługi kredytowe, usługi
w zakresie kredytów hipotecznych, 37 budownictwo, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa pomieszczeń,
budowa domów, budowa galerii, budowa sklepów, budowa
biur, nadzór budowlany, konsultacje budowlane, informacja
budowlana, usługi budowlane, budowa obiektów publicznych, budowa części budynków, budowa bloków mieszkalnych, zarządzanie projektem budowy, sprzątanie placów
budowy, usługi zarządzania budową, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, naprawcze roboty budowlane, budowanie platform [tarasów], wynajem narzędzi
budowlanych, wynajem rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego, usługi
doradztwa budowlanego, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], udzielanie informacji budowlanych, budownictwo
wodno-lądowe, usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac
budowlanych], budowa budynków na zamówienie, budowa
domów na zamówienie, układanie i budowa rurociągów,
przygotowywanie terenu pod budowę, doradztwo inżynie-
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ryjne (usługi budowlane), usługi budownictwa wodno-lądowego, sprzątanie dróg dojazdowych na budowy, budowa
obiektów do celów rekreacyjnych, usługi budowlane i naprawy budynków, dostarczanie informacji z zakresu przemysłu
budowlanego, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę,
budowanie nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych,
odnawianie wnętrz budynków, usługi malowania dekoracyjnego, usługi hydrauliczne, usługi w zakresie konstrukcji
hydraulicznych, instalacja sprzętu hydraulicznego, montaż
podłóg drewnianych, układanie płytek podłogowych, usługi
w zakresie powlekania podłóg, przygotowanie powierzchni
podłóg do położenia podkładów i pokryć, budowa podłóg,
42 projektowanie budowlane, planowanie budowy nieruchomości, inspekcja budowlana [oględziny], opracowywanie projektów budowlanych, badania geologiczne działek
budowlanych, sporządzanie planów budowlanych obiektów
rekreacyjnych, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii
budowlanej, opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, przygotowywanie
raportów związanych z opracowaniami projektów technicznych do projektów budowlanych, projektowanie architektoniczne, badania architektoniczne, usługi architektury wnętrz,
przygotowywanie raportów architektonicznych, zarządzanie
projektami architektonicznymi, przygotowywanie planów
architektonicznych, usługi doradcze dotyczące architektury, usługi architektoniczne i inżynieryjne, projektowanie
architektoniczne dekoracji wnętrz, usługi architektoniczne
dotyczące zagospodarowania terenu, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych,
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków
komercyjnych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania pomieszczeń do handlu detalicznego, dostarczanie
informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego
za pośrednictwem strony internetowej, projektowanie przestrzeni biurowych, usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, projektowanie hoteli, projektowanie
wnętrz komercyjnych, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz
biurowych, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz
domowych, udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, projekty architektoniczne
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz.
487032
(220) 2018 06 13
SAGARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) SAGARIS
(510), (511) 36 finansowanie inwestycji budowlanych, organizowanie finansowania projektów budowlanych, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, wycena
nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, inwestowanie w nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości,
usługi nabywania nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, udzielanie pożyczek na nieruchomość, usługi
doradcze dotyczące nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, zarządzanie inwestycjami
w nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, usługi doradz(210)
(731)
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twa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi finansowe w zakresie nieruchomości, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], administrowanie
sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, pomoc
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów
finansowych w nieruchomościach, doradztwo finansowe
związane z inwestowaniem w nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie
kompleksów budynków, usługi finansowania związane
z hotelami, dzierżawa ziemi, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, usługi doradcze dotyczące własności
nieruchomości, usługi nabywania gruntu, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, wynajem
nieruchomości, administrowanie kredytami hipotecznymi,
bankowość hipoteczna i pośrednictwo, doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek,
doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi,
doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych, finansowanie nieruchomości, nabywanie hipotek, obciążanie hipoteką majątku i gruntu, organizowanie kredytów hipotecznych,
organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości,
pośrednictwo w umowach kredytowych, pośrednictwo
w zakresie kredytów hipotecznych, pośrednictwo w zakresie komercyjnych kredytów hipotecznych, pożyczki hipoteczne i pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych,
usługi dotyczące pożyczek, usługi finansowania projektów,
usługi kredytowe, usługi w zakresie kredytów hipotecznych,
37 budownictwo, budowa nieruchomości [budownictwo],
budowa pomieszczeń, budowa domów, budowa galerii,
budowa sklepów, budowa biur, nadzór budowlany, konsultacje budowlane, informacja budowlana, usługi budowlane,
budowa obiektów publicznych, budowa części budynków,
budowa bloków mieszkalnych, zarządzanie projektem budowy, sprzątanie placów budowy, usługi zarządzania budową, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, naprawcze roboty budowlane, budowanie platform
[tarasów], wynajem narzędzi budowlanych, wynajem rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, wynajem
sprzętu budowlanego, usługi doradztwa budowlanego, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], udzielanie informacji
budowlanych, budownictwo wodno-lądowe, usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac budowlanych], budowa budynków na zamówienie, budowa domów na zamówienie,
układanie i budowa rurociągów, przygotowywanie terenu
pod budowę, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane),
usługi budownictwa wodno-lądowego, sprzątanie dróg
dojazdowych na budowy, budowa obiektów do celów rekreacyjnych, usługi budowlane i naprawy budynków, dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego,
usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa,
zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, budowanie
nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, odnawianie
wnętrz budynków, usługi malowania dekoracyjnego, usługi
hydrauliczne, usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych,
instalacja sprzętu hydraulicznego, montaż podłóg drewnianych, układanie płytek podłogowych, usługi w zakresie
powlekania podłóg, przygotowanie powierzchni podłóg
do położenia podkładów i pokryć, budowa podłóg, 42 projektowanie budowlane, planowanie budowy nieruchomości, inspekcja budowlana [oględziny], opracowywanie
projektów budowlanych, badania geologiczne działek bu-
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dowlanych, sporządzanie planów budowlanych obiektów
rekreacyjnych, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii
budowlanej, opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, przygotowywanie
raportów związanych z opracowaniami projektów technicznych do projektów budowlanych, projektowanie architektoniczne, badania architektoniczne, usługi architektury
wnętrz, przygotowywanie raportów architektonicznych,
zarządzanie projektami architektonicznymi, przygotowywanie planów architektonicznych, usługi doradcze dotyczące architektury, usługi architektoniczne i inżynieryjne,
projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków,
usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów
biurowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania pomieszczeń do handlu detalicznego, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania
architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej,
projektowanie przestrzeni biurowych, usługi projektowe
dotyczące nieruchomości mieszkalnych, projektowanie
hoteli, projektowanie wnętrz komercyjnych, planowanie
przestrzenne [projektowanie] wnętrz, usługi konsultacyjne
w zakresie projektowania wnętrz, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, usługi w zakresie
projektowania wystroju wnętrz domowych, udostępnianie
strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji
wnętrz, projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian
zewnętrznych, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo
w zakresie dekoracji wnętrz.
(210) 487040
(220) 2018 06 13
(731) WIECZOREK ANNA, Kraków
(540) BOBO CAFÉ

(531) 11.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 edukacja: przedszkolna, sportowa, w zakresie świadomości ruchowej, kształcenie ruchowe dla dzieci
w wieku przedszkolnym, świadczenie usług edukacyjnych
związanych z dietą, usługi edukacyjne, 43 dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, porady dotyczące przepisów kulinarnych, usługi: cateringu zewnętrznego, doradcze
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
kateringowe dla placówek edukacyjnych, kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność.
(210) 487056
(220) 2018 06 13
(731) ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) OPTIMA-24
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do regulacji przepływu energii elektrycznej, szafy rozdzielcze, rozdzielnice elektryczne średniego napięcia, rozdzielnice średniego napięcia
w izolacji gazowej.
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(210) 487057
(220) 2018 06 13
(731) ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) OPTIMA-145
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do regulacji przepływu
energii elektrycznej, bloki do rozprowadzania prądu elektrycznego, rozdzielnice elektryczne, rozdzielnice wnętrzowe
wysokiego napięcia, rozdzielnice wysokiego napięcia w izolacji gazowej.
(210) 487060
(220) 2018 06 13
(731) ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) PONTIS PM
(510), (511) 9 przewody szynowe w izolacji stałej, modułowe systemy przewodów szynowych do transmisji i rozdziału
energii elektrycznej, przewody szynowe małej mocy.
(210) 487061
(220) 2018 06 13
(731) ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) PONTIS PS
(510), (511) 9 przewody szynowe w izolacji stałej, modułowe systemy przewodów szynowych do transmisji i rozdziału
energii elektrycznej, przewody szynowe średniej mocy.
(210) 487062
(220) 2018 06 13
(731) ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) PONTIS PD
(510), (511) 9 przewody szynowe w izolacji stałej, modułowe systemy przewodów szynowych do transmisji i rozdziału
energii elektrycznej, przewody szynowe dużej mocy.
(210) 487063
(220) 2018 06 13
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) LONG4LASHES COLOR POWER
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji włosów,
odżywki do włosów, maski do włosów, preparaty do pielęgnacji rzęs, preparaty do pielęgnacji brwi, preparaty do pielęgnacji paznokci, środki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki
toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do usuwania makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne,
kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów
medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, produkty do włosów do celów leczniczych.
487066
(220) 2018 06 13
STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) DermoSkrzypforte

(210)
(731)

(531) 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, roz-
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twory 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.
487068
(220) 2018 06 13
STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) DiabetoStrong

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 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.
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487073
(220) 2018 06 13
STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) SinuStrongforte
(210)
(731)

(531) 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 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.
487075
(220) 2018 06 13
STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) HepaStrong

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.14
(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
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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.
(210) 487076
(220) 2018 06 13
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) LONG4LASHES SHINE POWER
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji włosów,
odżywki do włosów, maski do włosów, preparaty do pielęgnacji rzęs, preparaty do pielęgnacji brwi, preparaty do pielęgnacji paznokci, środki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki
toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do usuwania makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne,
kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów
medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, produkty do włosów do celów leczniczych.
(210) 487078
(220) 2018 06 13
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) LONG4LASHES PLEX POWER
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji włosów,
odżywki do włosów, maski do włosów, preparaty do pielęgnacji rzęs, preparaty do pielęgnacji brwi, preparaty do pielęgnacji paznokci, środki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki
toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do usuwania makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne,
kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów
medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, produkty do włosów do celów leczniczych.
(210) 487079
(220) 2018 06 13
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) LONG4LASHES HYDRATION POWER
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji włosów,
odżywki do włosów, maski do włosów, preparaty do pielęgnacji rzęs, preparaty do pielęgnacji brwi, preparaty do pielęgnacji paznokci, środki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki
toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do usuwania makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne,
kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów
medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, produkty do włosów do celów leczniczych.
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(210) 487080
(220) 2018 06 13
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) LONG4LASHES HARD EXTREME
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, środki do mycia i kąpieli,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji
rzęs, preparaty do pielęgnacji brwi, preparaty do pielęgnacji paznokci, środki do pielęgnacji ust, maski kosmetyczne,
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, kosmetyki do celów medycznych, maski do celów leczniczych, produkty do włosów do celów leczniczych, produkty do paznokci do celów
leczniczych.
487082
(220) 2018 06 13
STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) Vita Strong
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 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.
487097
(220) 2018 06 14
KROTGAZ ROZLEWNIA GAZU PŁYNNEGO
SPÓŁKA JAWNA HANNA LINKIEWICZ, M.D. KAWAŁEK,
Krotoszyn
(540) KROTGAZ
(510), (511) 4 gaz płynny, 39 usługi w zakresie dystrybucji
gazów płynnych.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)

Nr ZT33/2018

487100
(220) 2018 06 14
UTRACKI WOJCIECH P.W. MOTOLEGEND,
Tarnowskie Góry

(531) 26.01.02, 29.01.12
(510), (511) 18 plecaki, podróżne torby na ubranie, sakwy, sakwy motocyklowe, sakwy rowerowe, torby, torby turystyczne, zestawy podróżne [wyroby skórzane],
25 bielizna wchłaniająca pot, bielizna ocieplająca, buty
za kostkę, kurtki [odzież], kombinezony [odzież], ocieplacze, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla
motocyklistów, odzież gotowa, odzież przeciwdeszczowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, rękawiczki,
trykoty, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej, internetowej artykułów takich jak: bielizna
wchłaniająca pot, bielizna ocieplająca, buty za kostkę,
kurtki [odzież], kombinezony [odzież], ocieplacze, odzież
dla kierowców samochodowych, odzież dla motocyklistów, odzież gotowa, odzież przeciwdeszczowa, odzież
sportowa, trykoty odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry,
rękawiczki, trykoty, galanteria odzieżowa, dodatki odzieżowe, ozdoby, odzież specjalistyczna, odzieży sportowa,
plecaki, torby specjalistyczne, torby motocyklowe, podróżne torby na ubranie, sakwy, sakwy motocyklowe,
sakwy rowerowe, torby, torby turystyczne, zestawy podróżne [wyroby skórzane].
487105
(220) 2018 06 14
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MAGNAT SZTUKA ŁĄCZENIA SMAKÓW DWORY
MAGNACKIE Noblesse Oblige TRADYCJA POKOLEŃ
(210)
(731)

Nr ZT33/2018
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(531) 19.07.02, 02.01.04, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
487117
(220) 2018 06 14
KOELNER RAWLPLUG IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) RAWLPLUGS

(210)
(731)

(531) 14.03.02, 14.03.03, 27.05.01
(510), (511) 7 wymienne torby papierowe do odkurzaczy,
torby z tworzyw sztucznych do odkurzaczy, elektryczne
otwieracze do puszek, 8 torby na narzędzia [wyposażone],
torby na narzędzia przypinane do pasów na narzędzia, scyzoryki z wielofunkcyjnymi końcówkami, scyzoryki, otwieracze do puszek [nieelektryczne], 9 kodowane karty upominkowe i lojalnościowe, głośniki, etui na telefony komórkowe,
etui na kalkulatory podręczne, etui na cyfrowe odtwarzacze
mediów, tablety, klawiatury do tabletów, ładowarki, myszki
komputerowe, podkładki pod myszki, notesy elektroniczne,
słuchawki, etui na płyty dvd, etui na urządzenia do magazynowania danych, przyrządy do mierzenia długości, pamięć
USB [pendrive], banki energii, urządzenia i przyrządy radiowe,
długopisy elektroniczne, długopisy do ekranu dotykowego,
elektroniczne pióra [ekranopisy], odzież chroniąca przed
urazami, odzież ognioodporna, ochronna odzież termiczna
chroniąca przed wypadkami lub urazami, mobilne odbiorniki danych, urządzenia do przetwarzania danych, nośniki
do przechowywania danych, urządzenia sterujące oświetleniem, 11 latarki, lampki do czytania, latarki długopisowe,
oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie do celów bezpieczeństwa, oświetlenie awaryjne, 14 breloczki do kluczy z metali
nieszlachetnych, wisiorki do kluczy, zegary i zegarki, 16 papier i wyroby z papieru, materiały szkoleniowe i reklamowe,
w tym mapy naścienne, obrazy, filmy, książki, czasopisma
i ulotki, torby z tworzyw sztucznych do pakowania, torby papierowe do pakowania, etui do przyborów do pisania, karty
upominkowe, kalendarze, bloczki do zapisywania, bloczki
karteczek samoprzylepnych [artykuły biurowe], notesy, teczki na dokumenty, worki i torby papierowe, podstawki do długopisów i ołówków, zestawy długopisów i ołówków, karty
lojalnościowe, podstawki pod szklanki z tektury, podstawki
papierowe, 18 teczki i aktówki, torby przenośne, torby uniwersalne, portfele, plecaki, etui na karty [wyroby skórzane],
etui na wizytówki, torebki na biodra [nerki], mieszki, portfeliki,
paski skórzane [inne niż odzież], torby na zakupy, torby plażowe, zestawy podróżne [wyroby skórzane], futerały na dokumenty, 20 meble, pojemniki niemetalowe do składowania
i transportu, pojemniki opakowaniowe wykonane głównie
z tworzyw sztucznych, balony reklamowe nadmuchiwane
powietrzem, przenośne stelaże wystawowe na reklamy, szyldy reklamowe z tworzyw sztucznych, skrzynki narzędziowe
niemetalowe, 21 kubki, otwieracze do butelek, przybory
kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, termoizolacyjne pojemniki na żywność, podstawki z tworzyw
sztucznych pod szklanki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
28 puzzle mozaikowe, gry, zabawki i akcesoria do zabawy,
zabawki imitujące przedmioty używane przez dorosłych

75

w życiu codziennym, 30 herbata, kawa, wyroby cukiernicze, batony zbożowe i energetyczne, cukierki, batony, gumy
do żucia, 32 napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, soki,
woda, 35 organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, usługi reklamowe i promocyjne przy
wykorzystaniu telewizji, radia, poczty i Internetu, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, 37 nadzór budowlany, informacja, doradztwo i konsultacje w zakresie budownictwa
ogólnego, przemysłowego i użyteczności publicznej, usługi
remontowe, naprawcze, konserwacyjne, usługi instalacyjne,
41 edukacja i szkolenia, publikacja periodyków, czasopism
i książek technicznych, wypożyczanie filmów dydaktycznych
i reklamowych, edukacja i szkolenie personelu firm trzecich
w dziedzinie przemysłu, budownictwa i handlu, usługi w zakresie pokazów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów i sympozjów, 42 usługi projektowania, usługi
w zakresie opiniowania i doradztwa organizacyjno-technicznego w budownictwie, badania techniczne oraz ekspertyzy inżynieryjne, prowadzenie badań i dokonywanie analiz
w dziedzinie konstrukcji technicznych i mechanicznych.
(210) 487123
(220) 2018 06 14
(731) ŚWIADEK TOMASZ PIZZERIA HALLO PIZZA, Kraków
(540) LODOVE

(531) 08.01.18, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, sorbety, wyroby cukiernicze, 35 administrowanie przedsiębiorstwami, organizowanie przedsiębiorstw, tworzenie sieci franchisingowych i zarządzanie takimi sieciami, usługi sprzedaży lodów, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, lodziarnie, wynajem lodówek, wynajem
urządzeń mroźniczych.
487136
(220) 2018 06 15
ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE UNIA SPÓŁDZIELNIA
PRACY, Warszawa
(540) Unituss Junior
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne, substancje
dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

487153
(220) 2018 06 15
WISZNIEWSKA-HOFMAN EWELINA CENTRUM
MEDYCZNE PERSONA, SWARZĘDZKIE CENTRUM
ZDROWIA PSYCHICZNEGO, Swarzędz
(540) CENTRUM MEDYCZNE PERSONA

(210)
(731)

(531) 02.01.23, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 44 fizjoterapia, leczenie odwykowe pacjentów
nadużywających środki odurzające, manicure, masaż, ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, przekłuwanie ciała,
salony piękności, tatuowanie, terapia mowy, usługi klinik
medycznych, usługi kosmetologiczne, usługi kosmetycz-
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ne, usługi medycyny estetycznej, usługi medyczne, usługi
optyczne, usługi ortodontyczne, usługi psychologów, usługi
saun, usługi solariów, usługi specjalistycznych gabinetów lekarskich, usługi stomatologiczne.
487164
(220) 2018 06 15
MACZFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MACZFIT
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, odżywki do celów leczniczych, substancje dietetyczne
dla celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów leczniczych,
preparaty witaminowe, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dodatki mineralne do żywności, środki
wzmacniające, przywracające siły, stymulujące, przekąski w postaci dietetycznych preparatów spożywczych bogatych w proteiny, preparaty witaminowe, suplementy diety i substancje
dietetyczne nie przystosowane do celów medycznych głównie
na bazie witamin i minerałów, dietetyczna żywność i substancje
dostosowane do użytku leczniczego, 29 produkty spożywcze,
mięso i wyroby mięsne, ryby, drób i dziczyzna, owoce i warzywa
konserwowe, suszone i gotowane, koncentraty, galaretki, dżemy,
sosy owocowe, produkty mleczne, jogurty, koktajle mleczne,
substytuty mleka i produkty na ich bazie, jaja, mleko i wyroby
z mleka, oleje jadalne i tłuszcze, przeciery z owoców i warzyw,
bakalie, żywność z ryb, wyroby garmażeryjne mięsne i rybne,
sery, oleje jadalne, pyłek kwiatowy do celów spożywczych,
białko dla ludzi, konserwy i dania gotowe na bazie mięsa, ryb,
drobiu lub dziczyzny, dania przygotowane na bazie warzyw,
produkty pochodzące z upraw ekologicznych oraz wytworzone z produktów pochodzących z upraw ekologicznych, suplementy diety pochodzenia roślinnego przygotowane do celów
spożywczych, żywność ekologiczna pochodzenia zwierzęcego,
gotowe dania warzywne, z makaronu, z ryżu, z mięsa, gotowe
dania składające się głównie z mięsa, ryb, drobiu lub owoców
morza, gotowe dania składające się głównie z warzyw, sałatki
warzywne, sałatki owocowe, sałatki gotowe, 30 herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa, mąka i preparaty zbożowe,
żywność na bazie mąki, preparaty zbożowe, chleb, ciasto i wyroby cukiernicze, wyroby z czekolady, lody, miód, melasa, sól,
pieprz, musztarda, ocet, przyprawy, makarony, drożdże, muesli,
kasza manna, produkty pochodzące z upraw ekologicznych
oraz wyprodukowane z produktów pochodzących z upraw
ekologicznych, żywność ekologiczna pochodzenia roślinnego,
zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu,
mięsa, ryb lub warzyw, dania gotowe i wytrawne przekąski,
31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne (niepreparowane i niekonserwowane), ziarno (nasiona), świeże owoce i warzywa, słód,
migdały, orzechy i orzechy kokosowe, produkty pochodzące
z upraw ekologicznych, oraz wyprodukowane z produktów
pochodzących z upraw ekologicznych, 32 piwo, wody mineralne i źródlane, wody gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje
i soki owocowe i warzywne, napoje bezalkoholowe, napoje
izotoniczne, soki, soki warzywne i napoje warzywne, skoncentrowane soki owocowe, mieszane soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, soki gazowane, napoje bezalkoholowe
zawierające soki owocowe, syropy owocowe, owocowe nektary
bezalkoholowe, gazowane soki owocowe, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, syropy do napojów, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje
serwatkowe, owocowe nektary bezalkoholowe, soki warzywne,
bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, 43 usługi
gastronomiczne, usługi barów i restauracji, usługi polegające
na przygotowywaniu i serwowaniu posiłków i napojów, w tym
(210)
(731)

Nr ZT33/2018

usługi świadczone w barach i restauracjach, usługi polegające na przygotowywaniu posiłków i napojów na zamówienie
i ich dostarczaniu do zamawiającego (catering), usługi w zakresie cateringu żywności dietetycznej, usługi polegające na przygotowywaniu i serwowaniu lub dostarczaniu do zamawiającego posiłków i napojów przeznaczonych dla sportowców, usługi
polegające na udostępnianiu witryny internetowej zawierającej
informacje dotyczące przygotowywania i przechowywania posiłków i napojów oraz na udostępnianiu baz danych zawierających przepisy i porady kulinarne, usługi doradcze w dziedzinie
gastronomii, usługi doradcze w zakresie planowania jadłospisu
dla osób trzecich, w tym jadłospisu dla sportowców, 44 usługi
dietetyków, w tym usługi dietetyków sportowych, usługi w zakresie planowania i nadzorowania diety, w tym usługi przeznaczone dla sportowców, usługi doradcze konsultingowe w dziedzinie dietetyki, w tym poradnictwo indywidualne i grupowe,
usługi polegające na udzielaniu konsultacji, porad i informacji
z dziedziny dietetyki, w tym konsultacji, porad i informacji dotyczących żywienia sportowców, usługi polegające na prowadzeniu badań i doświadczeń w dziedzinie dietetyki, usługi
informacyjne w dziedzinie dietetyki, usługi polegające na udostępnianiu witryny internetowej zawierającej informacje i porady dotyczące odżywiania, programów dietetycznych, kontrolowania i redukcji wagi oraz stylu życia związanego z właściwym
odżywianiem oraz kontrolowaniem wagi.
487210
(220) 2018 06 18
SPECJALISTYKA CZECHÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) SPECJALISTYKA CZECHÓW Sp. z o.o.
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne.
487215
(220) 2018 06 18
MARCOL BARBARA, GAMOŃ NORBERT MINI BROWAR
RESTAURACJA SPÓŁKA CYWILNA, Rybnik
(540) RYBNICKI BROWAR RZEMIEŚLNICZY DAWNA
RECEPTURA NATURALNE SKŁADNIKI DOSKONAŁY
SMAK RYBNICKIE PEŁNE JASNE CYSTERSKIE Lager

(210)
(731)

Nr ZT33/2018
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(531)

02.01.03, 19.01.05, 26.01.01, 05.01.16, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(210) 487219
(220) 2018 06 18
(731) SPÓŁDZIELNIA PRACY HUTA SZKŁA SŁAWA, Kielce
(540)

(531) 26.04.03, 26.11.12, 29.01.04
(510), (511) 4 świece, parafina, 11 lampiony na świece,
21 wyroby szklane: słoje i słoiki do różnych artykułów spożywczych, słoje i słoiki do parafiny, znicze nagrobne.
(210) 487220
(220) 2018 06 18
(731) SPÓŁDZIELNIA PRACY HUTA SZKŁA SŁAWA, Kielce
(540) SŁAWA
(510), (511) 4 świece, parafina, 11 lampiony na świece,
21 wyroby szklane: słoje i słoiki do różnych artykułów spożywczych, słoje i słoiki do parafiny, znicze nagrobne.
(210) 487224
(220) 2018 06 18
(731) HANUS BOGDAN BODZIOHA, Mikołów
(540) BODZIOHA
(510), (511) 39 usługi transportu drogowego ładunków.
487259
(220) 2018 06 19
HIT TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I SPEDYCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wolsztyn
(540) HiT TRANSPORT SPEDYCJA
HUBERT SZAWARYŃSKI TOMASZ ZIELIŃSKI
(210)
(731)

usługi w zakresie transportu drogowego, usługi w zakresie
transportu samochodami ciężarowymi, wynajmowanie
transportu drogowego, dystrybucja [transport] towarów
drogą lądową, odbiór, transport i dostawa towarów, organizacja dostarczania towarów, organizowanie transportu
ładunków, organizowanie transportu towarów, przewóz
samochodami ciężarowymi, przewóz towarów, przewożenie, spedycja towarów, transport towarów, transport
pojazdami do ciężkich ładunków, transport samochodami
ciężarowymi, usługi agencji spedycyjnej, usługi agencyjne
w zakresie organizowania transportu towarów, usługi informacyjne związane z transportem towarów, usługi przeładunkowe, usługi przewozowe towarów, usługi spedycyjne,
usługi transportu drogowego ładunków, usługi transportu
niebezpiecznych odpadów, usługi w zakresie spedycji towarów, usługi w zakresie transportu towarów, usługi transportu pojazdami silnikowymi.
487269
(220) 2018 06 19
HIT TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I SPEDYCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wolsztyn
(540) Hit Transport i spedycja.
Hubert Szawaryński, Tomasz Zieliński
(510), (511) 39 logistyka transportu, organizacja transportu
drogą lądową, morską i powietrzną, organizowanie transportu, organizowanie transportu drogą lądową, morską
i powietrzną, przewożenie i dostarczanie towarów, transport drogowy, transport i dostawy towarów, transport lądowy, transport samochodowy, usługi doradcze związane z transportem drogowym, usługi doradcze związane
z transportem, usługi konsultacyjne związane z transportem, usługi transportu drogowego, usługi transportowe,
usługi w zakresie transportu drogowego, usługi w zakresie
transportu samochodami ciężarowymi, wynajmowanie
transportu drogowego, dystrybucja [transport] towarów
drogą lądową: odbiór, transport i dostawa towarów, organizacja dostarczania towarów, organizowanie transportu
ładunków, organizowanie transportu towarów, przewóz
samochodami ciężarowymi, przewóz towarów, przewożenie, spedycja towarów, transport towarów, transport
pojazdami do ciężkich ładunków, transport samochodami
ciężarowymi, usługi agencji spedycyjnej, usługi agencyjne
w zakresie organizowania transportu towarów, usługi informacyjne związane z transportem towarów, usługi przeładunkowe, usługi przewozowe towarów, usługi spedycyjne,
usługi transportu drogowego ładunków, usługi transportu
niebezpiecznych odpadów, usługi w zakresie spedycji towarów, usługi w zakresie transportu towarów, usługi transportu pojazdami silnikowymi.
(210)
(731)

487343
(220) 2018 06 20
TECHJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) ROBOCUT
(510), (511) 40 usługi cięcia, cięcie laserem i wodą, cięcie
strumieniem wodnym pod wysokim ciśnieniem, obróbka
szyb, drewna, metali, ceramiki, gumy, kamienia, tworzyw,
drewna i innych materiałów, obróbka i przetwarzanie materiałów, produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie wykonanych elementów.
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 logistyka transportu, organizacja transportu
drogą lądową, morską i powietrzną, organizowanie transportu, organizowanie transportu drogą lądową, morską
i powietrzną, przewożenie i dostarczanie towarów, transport drogowy, transport i dostawy towarów, transport lądowy, transport samochodowy, usługi doradcze związane z transportem drogowym, usługi doradcze związane
z transportem, usługi konsultacyjne związane z transportem, usługi transportu drogowego, usługi transportowe,
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(210)
(731)

487482
(220) 2018 06 25
HUMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) HUMUS BLACK GOLD

Nr ZT33/2018

(210) 487527
(220) 2018 06 25
(731) GUZNAR MAŁGORZATA ELŻBIETA, Wrocław
(540) Milowe
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 41 usługi
edukacyjne.
(210) 487528
(220) 2018 06 25
(731) MOŚCICKA ANNA, Kościelisko
(540)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 05.05.20
(510), (511) 1 produkty humusowe, 35 handel, sprzedaż, import - export produkty humusowe.
(210) 487483
(220) 2018 06 25
(731) JASIŃSKI ARTUR MICHAŁ, Konstancin Jeziorna
(540) Dr Scott Zdrowie & Zabawa

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.12, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 3 pasta do zębów, płyny do płukania ust
do celów niemedycznych, preparaty odświeżające oddech
do higieny osobistej, produkty do odświeżania oddechu
w sprayu, środki do czyszczenia zębów, żele do wybielania
zębów, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 21 szczoteczki
do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne.

(531)

(210) 487495
(220) 2018 06 25
(731) BRONCLIK ZBIGNIEW, Jelenia Góra
(540) POGROMCY PLAM
(510), (511) 37 usuwanie plam, czyszczenie mebli, czyszczenie dywanów i chodników, czyszczenie pokryć podłogowych, czyszczenie powierzchni podłóg, usuwanie graffiti,
czyszczenie elewacji budynków, kompleksowe czyszczenie
pojazdów, czyszczenie elementów wystroju wykonanych
z tkanin.

487529
(220) 2018 06 25
GROMEK-SIECZKOWSKA KATARZYNA
AKADEMIA SPORTOWEJ PRZYGODY, Warszawa
(540) AKADEMIA SPORTOWEJ PRZYGODY
www.akademia.org.pl

(210) 487526
(220) 2018 06 25
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) LONG4LASHES FACE-MODELING
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, maski kosmetyczne, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, kosmetyki do demakijażu, kosmetyki do rzęs i brwi, kosmetyki
do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do pielęgnacji włosów,
kosmetyki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi, odżywki do rzęs, podkłady i pudry, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki
do celów medycznych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty
do rzęs, brwi, włosów i paznokci, lecznicze podkłady i pudry,
lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze preparaty
na porost rzęs i brwi, maski do celów leczniczych.

29.01.13, 06.01.02, 06.01.99, 05.01.10, 07.01.09, 03.04.14,
18.01.14
(510), (511) 43 udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania,
wynajem domów letniskowych, wynajem zakwaterowania
na urlop, wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych.
(210)
(731)

(531)

18.03.02, 18.03.23, 01.03.02, 01.03.13, 01.15.11, 26.01.01,
26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenie sportowe, zajęcia sportowe, usługi
sportowe, szkolenia sportowe, edukacja sportowa, obozy
sportowe, sport i fitness, organizowanie obozów sportowych, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie
zawodów sportowych, organizowanie zajęć sportowych
i zawodów sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie
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zajęć sportowych i imprez sportowych, przygotowywanie
imprez sportowych, organizowanie zawodów sportowych
i imprez sportowych, udostępnianie sprzętu sportowego,
dostarczanie sprzętu sportowego, produkcja imprez sportowych, organizowanie konkursów sportowych, produkcja
konkursów sportowych, organizacja imprez sportowych,
organizowanie zawodów sportowych, wynajem sprzętu
sportowego, nauczanie pływania, udostępnianie obiektów
i sprzętu pływackiego, szkolenia żeglarskie, organizacja zawodów żeglarskich.
487533
(220) 2018 06 26
WROŃSKI PRZEMYSŁAW, WROŃSKI JAKUB PPHU
KOTŁOSPAW SPÓŁKA CYWILNA, Pleszew
(540) slimKo
(510), (511) 11 kotły na paliwa stałe, kocioł pelletowy, kompaktowy kocioł pelletowy, kocioł pelletowy oparty na wymienniku rurowym, kotły na paliwa gazowe i płynne, kotły
do ogrzewania powietrzem, ekologiczne kotły grzewcze
wykorzystujące proces zgazowania odpadów drewna, kotły
grzewcze na paliwa stałe zintegrowane z systemami podawania i dozowania paliwa, kotły zasypowe ze sterowaniem
i bez sterowania, kotły z wentylatorem i sterownikiem, korpusy kotłów, ruszty do palenisk kotłów, urządzenia do zasilania
kotłów, zasobniki paliw stałych, układy dozowania i podawania paliw stałych do kotłów, dmuchawy do kotłów, wentylatory, pompy ciepła, podajniki, ślimak do podajnika, podajniki,
zestawy podajnikowe, deflektor do kotła, elementy grzejne,
wężownice jako części do instalacji grzewczych, wyciągi, instalacje grzewcze, instalacje wyciągu spalin, systemy kominowe, zbiorniki zasypowe, armatura do kotłów grzewczych,
armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do kotłów, sterowniki do kotłów.
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie,
nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.
(210) 487542
(220) 2018 06 26
(731) KRZYMOWSKI MARIUSZ, Warszawa
(540) alpix Specjalistyczne Prace Wysokościowe

(210)
(731)

487536
(220) 2018 06 26
AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń
(540) ZUBR ZAKŁAD USZLACHETNIANIA BIAŁKA
ROŚLINNEGO

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama - montaże, demontaże, konserwacja,
dekoracje sklepowe, wykorzystanie technik dostępu linowego, 37 czyszczenie, budowa, malowanie, uszczelnianie,
izolacje, renowacje, naprawy i konserwacja dachów, mycie,
czyszczenie, montaż rusztowań, demontaże, wykorzystanie
technik dostępu linowego.
(210) 487544
(220) 2018 06 26
(731) GERLACH MICHAŁ WAWRZYNIEC, Warszawa
(540) koper

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 42 architektura, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo architektoniczne,
inżynieria techniczna, testowanie materiałów, projektowanie
opakowań, planowanie urbanistyczne, wzornictwo przemysłowe, stylizacja jako wzornictwo przemysłowe, usługi graficzne, usługi projektantów mody.
487545
(220) 2018 06 26
NAPOLLO RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TERCET
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy dla zwierząt, mikroelementy dla
zwierząt, 31 pasze dla zwierząt, komponenty paszowe, dodatki żywieniowe do wyrobu pasz, surowce paszowe, nasiona roślin rolniczych.
487537
(220) 2018 06 26
AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń
(540) Toxline

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi
w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali
oraz pomieszczeń i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami oraz pomieszczeniami i przestrzenią do prowadzenia działalności gospodarczej
wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w zakresie
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kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy
budynków, lokali i Instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w zakresie instalacji infrastruktury
użytkowej budynków i wnętrz, usługi w zakresie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych w zakresie
budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków
i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
42 usługi w zakresie projektowania, aranżacji i wykańczania
budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych
i pomieszczeń gospodarczych, usługi dekoratorskie w zakresie budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe
w zakresie budownictwa.
487548
(220) 2018 06 26
NAPOLLO RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TERCET ZAUROCZENI TARGÓWKIEM
(210)
(731)

Nr ZT33/2018

(210) 487550
(220) 2018 06 26
(731) OWCZARSKI PAWEŁ, Warszawa
(540) MAGICZNA KLINIKA NAJLEPSI LEKARZE
W NAJLEPSZYCH CENACH

(531) 02.03.01, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 44 kliniki medyczne, opieka pielęgniarska i medyczna, opieka zdrowotna, placówki opieki medycznej, chirurgia plastyczna, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, salony fryzjerskie, salony piękności, szpitale, usługi
telemedyczne, usługi w zakresie korzystania z solariów.
487553
(220) 2018 06 26
EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) EQUES INVESTMENT TFI SA

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi
w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali
oraz pomieszczeń i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania lub
administrowania nieruchomościami, lokalami oraz pomieszczeniami i przestrzenią do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości,
lokali oraz pomieszczeń do prowadzenia działalności
gospodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi,
37 usługi w zakresie naprawy budynków, lokali i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi
w zakresie instalacji infrastruktury użytkowej budynków
i wnętrz, usługi w zakresie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz,
w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń
gospodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych
i remontowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
42 usługi w zakresie projektowania, aranżacji i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych,
biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi dekoratorskie w zakresie budynków i wnętrz, w tym lokali
mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych,
usługi projektowe w zakresie budownictwa.

(531)

29.01.11, 27.05.01, 27.05.17, 02.01.01, 02.01.02, 26.01.01,
26.01.14
(510), (511) 36 tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, zarządzanie majątkiem, banki i kasy oszczędnościowe, home banking, doradztwo finansowe, ubezpieczenia,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pożyczki, kredyty ratalne, lokaty
kapitału, operacje finansowe, usługi powiernicze, inwestycje
kapitałowe, emisja i obsługa kart kredytowych, obsługa kart
debetowych, analizy finansowe, pośrednictwo w zbywaniu
i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzanie portfelami instrumentów finansowych, zarządzanie majątkiem,
wycena instrumentów finansowych, przedsiębiorstw, nieruchomości, kosztowności i innych dóbr inwestycyjnych oraz
kolekcjonerskich, doradztwo inwestycyjne, usługi związane
z obrotem papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi, obrót papierami wartościowymi.
(210)
(731)

487556
(220) 2018 06 26
WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa

Nr ZT33/2018
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(540) 1918 2018

(531) 29.01.12, 27.07.01, 20.01.03, 03.07.17, 26.04.01, 26.04.16
(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
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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 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 komórko-
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wych, 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 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.
(210) 487569
(220) 2018 06 26
(731) POPŁAWSKI ALBIN, Wrocław
(540) BONJO

(531) 26.15.09, 27.05.01
(510), (511) 28 klocki [zabawki].
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487571
(220) 2018 06 26
DZIADUCH KRZYSZTOF PPHU MASZYNY
I PRZETWÓRSTWO NASION OLEISTYCH OL’VITA,
Panków
(540) OlVita Jedz zdrowo! Żyj długo!

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 26.05.01, 26.05.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 olej z pestki maliny zimno tłoczony kosmetyczny, olej z pestki róży zimno tłoczony kosmetyczny, olej arganowy zimno tłoczony kosmetyczny, olej z awokado zimno tłoczony kosmetyczny, olej z kiełków pszenicy zimno tłoczony
kosmetyczny, olej tamanu zimno tłoczony kosmetyczny, olej
rycynowy zimno tłoczony kosmetyczny, olej z pestki moreli
zimno tłoczony kosmetyczny, olej z pestek winogron zimno
tłoczony kosmetyczny, olej migdałowy zimno tłoczony kosmetyczny, olej z pestek czarnej porzeczki zimno tłoczony
kosmetyczny, olej z ogórecznika zimno tłoczony kosmetyczny, olej z orzechów macadamia zimno tłoczony kosmetyczny,
olej z ostropestu zimno tłoczony kosmetyczny, olej z pestki
truskawki zimno tłoczony kosmetyczny, olej sezamowy zimno
tłoczony kosmetyczny, olej jojoba zimno tłoczony kosmetyczny, masło shea kosmetyczne, olej kokosowy zimno tłoczony
kosmetyczny, peeling maseczka z pestek czarnej porzeczki,
peeling maseczka z wiesiołka, peeling maseczka z pestek
róży, peeling maseczka z pestek maliny, peeling maseczka
z nasion ogórecznika, olej róża & jojoba kosmetyczny, olej
sacha-inchi kosmetyczny, serum anti-age kosmetyczne, serum odżywcze kosmetyczne, glina biała kosmetyczna, glina
czerwona kosmetyczna, glinka zielona kosmetyczna, woda
lawendowa kosmetyczna, woda różana kosmetyczna, 29 nasiona babki płesznik, owoc ostropestu plamistego, ostropest
plamisty mielony, mak niebieski, sezam obłuszczony, suszone
jagody goji, słonecznik łuskany, błonnik witalny, białko konopne, nasiona obłuszczone konopne, łupina babki jajowatej, olej
z nasion papryki zimno tłoczony nieoczyszczony, olej rzepakowy zimno tłoczony nieoczyszczony, olej sezamowy zimno
tłoczony nieoczyszczony, olej słonecznikowy zimno tłoczony
nieoczyszczony, olej sojowy zimno tłoczony nieoczyszczony,
olej z wiesiołka zimno tłoczony nieoczyszczony, olej z pestek
winogron zimno tłoczony nieoczyszczony, olej z pestek wiśni zimno tłoczony nieoczyszczony, olej z orzecha włoskiego zimno tłoczony nieoczyszczony, olej ziołowy czosnkowy,
olej ziołowy koperkowy, olej ziołowy sałatkowy, olej z nasion
kozieradki zimno tłoczony nieoczyszczony, olej z gorczycy
zimno tłoczony nieoczyszczony, pestki dyni, komosa ryżowa,
nasiona chia, łupina babki jajowatej, pestka moreli gorzkiej,
nasiona czarnuszki , żurawina wielkoowocowa suszona, ziarno
amarantusa, siemię lniane złociste, siemię lniane złote mielone
odtłuszczone, siemię lniane brązowe, olej z amarantusa zimno
tłoczony nieoczyszczony, olej z pestki arbuza zimno tłoczony
nieoczyszczony, olej arachidowy zimno tłoczony nieoczyszczony, olej arganowy zimno tłoczony nieoczyszczony, olej
z awocado zimno tłoczony nieoczyszczony, olej z czarnuszki
zimno tłoczony nieoczyszczony, olej z pestki czarnej porzeczki
zimno tłoczony nieoczyszczony, olej z pestki dyni zimno tłoczony nieoczyszczony, olej z pestki granatu zimno tłoczony
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nieoczyszczony, olej z nasion kolendry zimno tłoczony nieoczyszczony, olej konopny zimno tłoczony nieoczyszczony,
olej koperkowy zimno tłoczony nieoczyszczony, olej kokosowy zimno tłoczony nieoczyszczony, olej kukurydziany zimno
tłoczony nieoczyszczony, olej krokoszowy zimno tłoczony
nieoczyszczony, olej lniany do diety dr. Budwig, olej lniany
zimno tłoczony nieoczyszczony, olej z lnianki zimno tłoczony
nieoczyszczony, olej makowy zimno tłoczony nieoczyszczony,
olej migdałowy zimno tłoczony nieoczyszczony, olej z pestki
moreli zimno tłoczony nieoczyszczony, olej z orzechów makadamia zimno tłoczony nieoczyszczony, oliwa z oliwek ekstra
wirgin, olej z nasion ogórecznika zimno tłoczony nieoczyszczony, olej z ostropestu zimno tłoczony nieoczyszczony, olej
z nasion papryki zimno tłoczony nieoczyszczony, 31 mąka
z zarodków kukurydzy, wytłok (makuch) kokosowy, wytłok
(makuch) arachidowy, wytłok (makuch) sojowy, wytłok (makuch) lniany, wytłok (makuch) z lnianki, wytłok (makuch) słonecznikowy, wytłok (makuch) z pestki dyni, wytłok (makuch)
z pestki arbuza, wytłok (makuch) z amarantusa, wytłok (makuch) z orzecha włoskiego, wytłok (makuch) z wiesiołka, wytłok (makuch) z migdała, wytłok (makuch) z sezamu, wytłok
(makuch) z nasion konopii, wytłok (makuch) z zarodka pszennego, wytłok (makuch) kukurydziany, mąka kokosowa, mąka
arachidowa, mąka sojowa, mąka lniana, mąka słonecznikowa,
mąka z pestki dyni, mąka z pestki arbuza, mąka z amarantusa, mąka z orzecha włoskiego, mąka z wiesiołka, mąka migdałowa, mąka sezamowa, mąka konopna, mąka z zarodków
pszennych.
(210) 487572
(220) 2018 06 27
(731) WOCHNA ANNA SUNEW, Borówiec
(540) SUNEW
(510), (511) 3 kosmetyki, toniki [kosmetyki], pianki [kosmetyki], kosmetyki naturalne, kosmetyki upiększające, kosmetyki organiczne, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kremy
do ciała [kosmetyki], kosmetyki do pielęgnacji skóry, maseczki do skóry [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki],
olejki do ciała [kosmetyki], preparaty kosmetyczne, kosmetyki do pielęgnacji urody, błyszczyki do ust [kosmetyki], kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, mydła, peelingi
do twarzy [kosmetyki], peelingi złuszczające do ciała, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], bawełniane
płatki kosmetyczne, płyn do kąpieli, płatki kąpielowe, mleczko kąpielowe, olejek do kąpieli, preparaty do kąpieli, nielecznicze perełki do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż
lecznicze, perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa, w tym sprzedaż
on line, towarów: kosmetyków, preparatów i artykułów kosmetycznych, mydeł, prezentacje towarów i usług, usługi
w zakresie wystaw i prezentacji produktów, informacja handlowa o towarach, reklama i marketing, dystrybucja próbek
reklamowych, pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja
materiałów reklamowych i marketingowych, dystrybucja
prospektów i próbek do celów reklamowych, dystrybucja
ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych.
(210) 487581
(220) 2018 06 27
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ENTERIS
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, leki dla ludzi,
preparaty farmaceutyczne, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety
do użytku medycznego, suplementy diety do użytku die-
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tetycznego, substancje przywracające prawidłową florę
bakteryjną, probiotyki, środki spożywcze do zastosowania
medycznego także zawierające kultury bakterii, żywność
dietetyczna do celów leczniczych.
487594
(220) 2018 06 27
NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra
(540) SO NICE NORDIS
(510), (511) 30 lody spożywcze, lody na patyku, desery lodowe, rolady lodowe, torty lodowe, lody w kuwetach, sorbety,
szerbety, konfekcja lodowa.
(210)
(731)

487652
(220) 2018 06 28
SMARTSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) SmartBaker

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 08.01.01, 08.01.03
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne, sprzęt komputerowy, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, oprogramowanie
komputerowe do obsługi piekarni, ciastkarni, cukierni, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi, oprogramowanie przemysłowe, oprogramowanie do analizy danych
biznesowych, oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, 35 promowanie [reklama] działalności gospodarczej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, marketing w ramach wydawania
oprogramowania, udostępnianie informacji dotyczących
produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowi
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
programowanie komputerów i konserwacja programów
komputerowych, programowanie aplikacji multimedialnych,
programowanie stron internetowych, programowanie oprogramowania do platform internetowych, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi w zakresie
ochrony antywirusowej komputerów, doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, udzielanie
porad technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, usługi konsultacyjne związane
z oprogramowaniem komputerowym, badania nad oprogramowaniem komputerowym, rozwiązywanie problemów
z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna],
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dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, odzyskiwanie danych komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.
487656
(220) 2018 06 28
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo
(540) milko
(210)
(731)

nizacja cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych,
39 wypożyczanie cystern, transport cysternami, 40 obróbka
metali, obróbka mechaniczna metalu, spawanie, śrutowanie.
487701
(220) 2018 07 01
COMP-WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Optilo
(210)
(731)

(531)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 01.15.15, 26.04.06
(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt oraz odżywki
dla niemowląt na bazie mleka, 29 produkty mleczne, masło,
masła z dodatkiem oleju, masłopodobne produkty, twarogi, twarożki, twarogi do smarowania, serki ziarniste, sery,
produkty seropodobne, serki, serki kremowe, serki homogenizowane, serki topione, śmietana, śmietanka, tłuszcze
jadalne, jogurt, mleko, zsiadłe mleko, napoje mleczne, desery mleczne, a mianowicie desery śniadaniowe na bazie
ryżu, kaszy manny i płatków owsianych, desery mleczne dla
dzieci składające się z serków homogenizowanych, desery
jogurtowe z sosami i dodatkami, serwatka, kefir, maślanka,
pitny twaróg, zabielacze do kawy i herbaty na bazie mleka
lub białka, 30 kleiki spożywcze na bazie mleka, 32 napoje
serwatkowe, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
hurtowej i detalicznej, sprzedaży z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony
internetowej lub używając środków telekomunikacji mleka
i produktów mlecznych, zabielaczy do kawy i herbaty, usługi
marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja
materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub
reklamowych.
487657
(220) 2018 06 28
ELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nidzica
(540) ELDA

(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 wozy paszowe, 11 cysterny, cysterny będące
urządzeniami sanitarnymi, 12 cysterny, samochody cysterny,
przyczepy do cystern, 37 malowanie i lakierowanie, lakierowanie, montaż i naprawę układów ABS, naprawa i modernizacja cystern, wynajem wozów paszowych, naprawa
pojazdów, wynajem cystern, naprawa wozów paszowych,
naprawa cystern, modernizacja silosów, naprawa i moder-
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29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 24.17.02, 24.15.01,
24.15.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 9 platforma oprogramowania komputerowego
do logistyki, transportu i zarządzania łańcuchem dostaw,
oprogramowanie do logistyki, transportu i zarządzania łańcuchem dostaw, oprogramowanie do optymalizacji logistyki
i transportu, oprogramowania do planowania tras, mobilne
aplikacje do logistyki, transportu i zarządzania łańcuchem
dostaw, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji umożliwiających
interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, interaktywne oprogramowanie komputerowe, interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające
wymianę informacji, interaktywne oprogramowanie komputerowe zapewniające informacje co do nawigacji i podróży,
użytkowe oprogramowanie komputerowe do pobrania, zapisane oprogramowanie komputerowe, 35 doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie transportu i dostaw,
administracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw,
usługi administrowania działalnością gospodarczą w dziedzinie transportu, usługi zarządzania łańcuchem dostaw,
zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, zarządzanie planami dotyczącymi preferowanych dostawców,
zarządzanie flotą transportową [dla osób trzecich], zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, usługi przetwarzania danych
w dziedzinie transportu, dostarczanie dokumentacji transportowej osobom trzecim [usługi administracyjne], analiza
cen i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem, transportem i recyklingiem odpadów, specjalistyczne doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc i doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, profesjonalne
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i jej organizacji, zarządzanie procesami
biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, przetwarzanie danych, przetwarzanie danych dla firm, przetwarzanie
danych do celów administracyjnych, przetwarzanie danych
w celu gromadzenia danych do celów działalności gospodarczej, wprowadzanie i przetwarzanie danych, zarządzanie
przetwarzaniem danych, usługi doradcze związane z przetwarzaniem danych, usługi doradcze związane z elektronicznym przetwarzaniem danych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane z przetwarzaniem danych,
usługi konsultacyjne w zakresie zatrudnienia dotyczące personelu zajmującego się przetwarzaniem danych, automatyczne przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie
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danych, komputerowe przetwarzanie danych, informacje
i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, elektroniczne
przetwarzanie zamówień, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, 42 rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego do logistyki,
zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali
e-biznesowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do optymalizacji logistyki i transportu, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do planowania tras,
zapewnianie oprogramowania on-line, nie do pobrania,
do użytku w zarządzaniu łańcuchem dostaw, projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
w dziedzinie aplikacji mobilnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting mobilnych stron internetowych, administracja serwerów, usługi dostawcy hostingu w chmurze, usługi
dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], usługi dostawcy usług
aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, badania
i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
profesjonalne doradztwo w dziedzinie komputerów, usługi
inżynieryjne związane z automatycznym przetwarzaniem
danych.
487711
(220) 2018 07 02
FUNDACJA WSPIERANIA OSÓB NIEULECZALNIE
I PRZEWLEKLE CHORYCH JESTEM, Warszawa
(540) Fundacja jestem
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toksycznych, odkażanie odpadów nuklearnych, obróbka
odpadów chemicznych, przetwórstwo odpadów nuklearnych, niszczenie śmieci, spalanie śmieci i odpadów, recykling
odpadów i śmieci, niszczenie odpadów i śmieci, 42 badania
środowiska, pomiary środowiskowe, ocena zagrożeń środowiskowych, badania dotyczące ochrony środowiska, kompilacja informacji dotyczących środowiska, testowanie zagrożenia hałasem środowiska, usługi monitoringu środowiska
naturalnego, doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska, projektowanie budynków o kontrolowanym środowisku, gromadzenie informacji dotyczących środowiska naturalnego, analiza
powietrza w środowisku budowlanym, pomiary środowiska
w obrębie budynków, monitoring środowiskowy obszarów
składowania odpadów, monitoring środowiskowy terenów
utylizacji odpadów, usługi konsultacyjne dotyczące planowania środowiskowego, kompilacja informacji dotyczących
warunków środowiskowych, usługi konsultacyjne w zakresie
środowiska naturalnego.
487713
(220) 2018 07 02
MIAZGA BOGUSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE SARZYNA, Sarzyna
(540) SarVita

(210)
(731)

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11,
05.03.06, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.05.01, 26.05.15,
26.05.18, 26.05.19
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, nawozy dolistne.
487722
(220) 2018 07 02
TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) tołpa: spa detox.
(210)
(731)

(531)

29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 27.05.17, 27.03.15, 24.13.09
(510), (511) 44 opieka medyczna i zdrowotna, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, opieka psychologiczna, poradnictwo psychologiczne, usługi terapeutyczne,
terapia zajęciowa i rehabilitacja, doradztwo dietetyczne.
487712
(220) 2018 07 02
WASTECH-RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RiNGO

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.17, 24.15.02,
24.15.13
(510), (511) 39 składowanie odpadów, usuwanie odpadów,
zbiór odpadów, gromadzenie odpadów, transport odpadów, zbieranie śmieci, wywoź śmieci [jedynie zabieranie
śmieci], 40 przetwarzanie odpadów, spalanie odpadów,
recykling odpadów, niszczenie odpadków, niszczenie odpadów, obróbka odpadów, usuwanie odpadów [obróbka odpadów], recykling odpadków i odpadów, obróbka odpadów

(531)

27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.15, 27.05.17, 24.17.01,
24.17.02, 02.01.16, 02.01.17, 02.01.23
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(210)
(731)

487725
(220) 2018 07 02
KONIECZNY HENRYK ZAKŁAD TWORZYW
SZTUCZNYCH I WYROBÓW RÓŻNYCH HEKO,
Czermno
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(540) HEKO JESTEM ODPORNY NA UV
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(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23, 26.11.03, 26.11.06,
26.11.13
(510), (511) 35 informacja o działalności gospodarczej,
36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem
i zarządzanie nieruchomościami, usługi finansowe, 37 budownictwo, murarstwo, nadzór budowlany, usługi doradztwa budowlanego.
(210) 487816
(220) 2018 07 04
(731) ZARYCHTA PIOTR JAN, Warszawa
(540) MAGIC BASKETBALL

(531)

01.03.15, 01.03.20, 09.07.17, 26.01.01, 26.01.13, 26.01.16,
26.01.18, 26.01.21, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11
(510), (511) 1 impregnaty, 12 artykuły motoryzacyjne, w tym
owiewki samochodowe, 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone w postaci płyt.
(210) 487761
(220) 2018 07 03
(731) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa
(540) Musicae Antiquae Collegium Varsoviense
(510), (511) 41 orkiestra.
(210) 487762
(220) 2018 07 03
(731) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa
(540) MACV
(510), (511) 41 orkiestra.
(210) 487777
(220) 2018 07 03
(731) ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA, Zawiercie
(540) EE
(510), (511) 6 żeliwo, żeliwo nieobrobione lub półobrobione, materiały z żeliwa do torów kolejowych, materiały żeliwne do trakcji kolejowych, żeliwo do użytku w hydraulice, instalacjach sanitarnych, systemach drogowych i budynkach,
odlewy metalowe, łączniki do rur metalowych, metalowe
łączniki do rur, łączniki rurowe z metalu, łączniki z żeliwa ciągliwego z zastosowaniem do instalacji wodnych, gazowych,
centralnego ogrzewania, przeciwpożarowych i przemysłowych, odlewy z żeliwa ciągliwego, spawalnego, sferoidalnego z przeznaczeniem dla przemysłu energetycznego,
motoryzacyjnego, budownictwa, górnictwa, kolejnictwa,
armatury przemysłowej.

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 16 gazety.
487818
(220) 2018 07 04
BROWAR WASZCZUKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Czarna Białostocka
(540) Figlarna Bożena
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17, 02.09.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
487819
(220) 2018 07 04
BROWAR WASZCZUKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Czarna Białostocka
(540) JANUSZ MOCZYWĄS

(210)
(731)

487807
(220) 2018 07 03
STH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Lublin
(540) STH

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
(210)
(731)

487821
(220) 2018 07 04
BROWAR WASZCZUKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Czarna Białostocka
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(540) blue AIPA KLITORIA TERNATEŃSKA

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24,
26.11.02, 26.11.05, 26.11.09, 26.11.10, 26.03.23
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.

(210) 487834
(220) 2018 07 04
(731) RYDEL Daniel CONSULTING, Lublin
(540) PERSO.IN
(510), (511) 16 materiały drukowane, drukowane materiały edukacyjne, raporty, drukowane ankiety, kwestionariusze
drukowane, publikacje promocyjne, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, 35 przeprowadzanie testów psychometrycznych w celu doboru personelu, badania i ankiety w zakresie
działalności gospodarczej, przeprowadzanie testów osobowości do celów rekrutacji, testowanie w celu określenia kompetencji zawodowych, doradztwo w zakresie zarządzania
personalnego, doradztwo biznesowe, doradztwo w sprawach zarządzania personelem, selekcja personelu, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu,
zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu,
przetwarzanie danych, analiza danych biznesowych, analiza
danych statystycznych z badań rynku, usługi marketingowe,
prowadzenie badań marketingowych, opracowywanie ankiet
marketingowych, 41 szkolenia edukacyjne, testy edukacyjne,
udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla osób
trzecich, skomputeryzowane szkolenia, warsztaty w celach
szkoleniowych, doradztwo zawodowe, e-learning, rozumiany
jako nauczanie przez Internet, usługi egzaminowania, 44 przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów medycznych, usługi w zakresie testów psychologicznych, doradztwo
psychologiczne, badania psychologiczne, badanie osobowości do celów psychologicznych.
487847
(220) 2018 07 04
PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE TOMASZ ŁYSOŃ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sułkowice
(540) Apikand
(510), (511) 31 preparaty na pokarm dla pszczół, substancje
na pokarm dla pszczół, pokarm dla pszczół w postaci, syropu, ciasta i pasty.
(210)
(731)

(210) 487858
(220) 2018 07 05
(731) PALUCH RAFAŁ, Imielin
(540) OSTRO
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, nakrycia głowy,
czapki sportowe, bielizna, opaski przeciwpotne, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, akcesoria na szyję, pasy
do przechowywania pieniędzy [odzież], galanteria odzieżowa, daszki, obuwie sportowe, obuwie plażowe, bandany,
kostiumy kąpielowe.
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(210) 487859
(220) 2018 07 05
(731) PALUCH RAFAŁ, Imielin
(540) OSTRO

(531) 01.01.05, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, nakrycia głowy,
czapki sportowe, bielizna, opaski przeciwpotne, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, akcesoria na szyję, pasy
do przechowywania pieniędzy [odzież], galanteria odzieżowa, daszki, obuwie sportowe, obuwie plażowe, bandany,
kostiumy kąpielowe.
(210) 487861
(220) 2018 07 05
(731) WILCZYŃSKI LECH, Warszawa
(540) fiberpay

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.04.09
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, oprogramowanie komputerowe nagrane, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające przesyłanie wiadomości i wiadomości błyskawicznych za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie komputerowe do użytku przy przesyłaniu krótkich wiadomości tekstowych (SMS) i wiadomości multimedialnych
(MMS), oprogramowanie komputerowe do rozmów wideo,
wideokonferencji, krótkich wiadomości tekstowych (SMS),
wiadomości błyskawicznych, udostępniania ekranu, przesyłania cyfrowych plików między użytkownikami i sygnalizacji
obecności użytkownika, gdzie wszystkie wyżej wymienione funkcje komunikacyjne są udostępniane użytkownikom
w ramach jednego graficznego interfejsu użytkownika aplikacji, a wszelka komunikacja bazująca na tych funkcjach jest
przesyłana za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie
do pobrania do użytku z kryptowalutą i walutą cyfrową,
35 reklama, reklama korespondencyjna, zewnętrzna, radiowa,
telewizyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, rozpowszechnianie
reklam, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi dla osób trzecich w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej, administrowanie programami
lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
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darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, sprzedaż takich produktów jak: magnetyczne
nośniki danych, oprogramowanie komputerowe nagrane,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające przesyłanie
wiadomości i wiadomości błyskawicznych za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie komputerowe do użytku przy przesyłaniu krótkich wiadomości tekstowych (SMS)
i wiadomości multimedialnych (MMS), oprogramowanie
komputerowe do rozmów wideo, wideokonferencji, krótkich
wiadomości tekstowych (SMS), wiadomości błyskawicznych,
udostępniania ekranu, przesyłania cyfrowych plików między
użytkownikami i sygnalizacji obecności użytkownika, gdzie
wszystkie wyżej wymienione funkcje komunikacyjne są udostępniane użytkownikom w ramach jednego graficznego
interfejsu użytkownika aplikacji, a wszelka komunikacja bazująca na tych funkcjach jest przesyłana za pośrednictwem
Internetu, oprogramowanie do pobrania do użytku z kryptowalutą i walutą cyfrową, 36 usługi finansowe, działalność
finansowa, handlowanie walutami, gromadzenie informacji
finansowych, usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, analiza inwestycyjna, usługi badań dotyczących finansów, zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne,
zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, handel walutami i wymiana walut, przelewy i transakcje finansowe oraz
usługi płatnicze, skomputeryzowane usługi finansowe, elektroniczna bankowość poprzez globalną sieć komputerową
[bankowość internetowa], finansowe usługi bankowe, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej lub Internetu, zarządzanie majątkiem, usługi
doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi doradcze
dotyczące inwestycji kapitałowych, skomputeryzowane
usługi w zakresie informacji finansowej, usługi doradcze
w zakresie inwestycji i finansów, udzielanie informacji finansowych, udzielanie informacji dotyczących usług finansowych, analizy finansowe, informacja finansowa w postaci
kursów walut, usługi wymiany kryptowalut, usługi wymiany
walut cyfrowych.
487863
(220) 2018 07 05
ZAWADZKI BOGUSŁAW AGENCJA OCHRONY HEROS,
Będzin
(540) HEROS
(210)
(731)

Nr ZT33/2018

487865
(220) 2018 07 05
ZAWADZKI BOGUSŁAW AGENCJA OCHRONY HEROS,
Będzin
(540) HEROS
(510), (511) 45 usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
(210)
(731)

(210) 487866
(220) 2018 07 05
(731) FORMELLA ŁUKASZ, Rytel
(540) I LOVE RYTEL

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 41 organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizowanie wydarzeń muzycznych, organizacja
imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie festiwali,
organizowanie festynów w celach rozrywkowych, organizowanie festynów w celach kulturalnych.
487874
(220) 2018 07 05
MARCHALEWSKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE MARSZAL, Zawroty
(540) SINCE 1997 Marszal
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.14, 03.04.02, 03.04.18, 26.05.15, 26.05.16,
26.05.18
(510), (511) 31 zwierzęta gospodarskie, żywe zwierzęta,
35 sprzedaż żywca wieprzowego i wołowego, 39 transport
zwierząt, 44 hodowla zwierząt.
487877
(220) 2018 07 05
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) GOMEZ
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do leczenie depresji.
(210)
(731)

(210) 487878
(220) 2018 07 05
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) KULINARNY Ocet spirytusowy 10%

(531)

27.05.01, 29.01.14, 23.05.05, 24.01.08, 24.01.13, 24.01.15,
03.07.17
(510), (511) 45 usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
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(531)

05.09.15, 05.09.21, 05.09.24, 05.11.05, 26.01.02, 26.01.17,
26.01.18, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.10, 26.04.15, 26.04.17,
26.04.22, 09.01.10, 26.11.02, 24.17.05, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.15
(510), (511) 30 ocet.
487885
(220) 2018 07 05
Şölen Çikolata Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
Gaziantep, TR
(540) OZMO

(210)
(731)

(531) 01.15.11, 04.05.05, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka i preparaty zbożowe, chleb,
paszteciki, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy
korzenne, lód, wyroby cukiernicze, czekolady, ciasteczka,
krakersy, wafelki, mleczne wyroby czekoladopodobne,
tarty, ciasto na wypieki, czekolady i wyroby cukiernicze
z karmelem, gumy do żucia, lody, lód przekąski na bazie
zbóż, kukurydza prażona (popcorn), owies łuskany, chipsy
kukurydziane, płatki śniadaniowe, pszenica przetworzona
do spożycia przez ludzi, jęczmień gnieciony do spożycia
przez ludzi, owies przetworzony do spożycia przez ludzi,
żyto przetworzone do spożycia przez ludzi.
487886
(220) 2018 07 05
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Level Up. Przejdź na następny poziom
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące.
(210)
(731)

487887
(220) 2018 07 05
RESTAURACJE KRAWCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Aventador
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi gastronomiczne,
prowadzenie barów, kafeterii, pubów, restauracji, usługi restauracji z żywnością ekologiczną.
(210)
(731)

(210) 487890
(220) 2018 07 05
(731) WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU, Poznań
(540) WSB
(510), (511) 9 materiały edukacyjne w formie elektronicznej do pobrania, książki w formie elektronicznej do pobrania, podręczniki w formie elektronicznej do pobrania,
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foldery informacyjne w formie elektronicznej do pobrania,
35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, badania i analizy rynkowe, 36 analizy finansowe,
analizy finansowo - ekonomiczne, 41 edukacja, nauczanie,
usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi szkół, usługi szkół
wyższych, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie
kursów zawodowych, prowadzenie kursów językowych, prowadzenie kursów edukacyjnych przygotowujących do egzaminu maturalnego, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie konkursów, usługi edukacyjne w zakresie obozów wakacyjnych,
doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, usługi nauki
na odległość świadczone on-line, usługi wydawnicze, publikowanie materiałów edukacyjnych, publikowanie książek,
publikowanie podręczników, publikowanie folderów informacyjnych, udostępnianie materiałów edukacyjnych on-line
nie do pobrania, udostępnianie książek on-line nie do pobrania, udostępnianie podręczników on-line nie do pobrania,
udostępnianie folderów informacyjnych on-line nie do pobrania, wypożyczanie książek, wynajem pomieszczeń do celów edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych lub sportowych, 42 badania naukowe, badania techniczne, ekspertyzy
naukowe, ekspertyzy techniczne, projektowanie, opracowywanie, wdrażanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego.
487891
(220) 2018 07 05
MLU-RECORDUM ENVIRONMENTAL MONITORING
SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) MLU Polska
(510), (511) 9 komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, instrumenty i przyrządy pomiarowe, kontrolne i nawigacyjne, instrumenty optyczne, sprzęt fotograficzny, programy komputerowe, urządzenia i przyrządy do pomiaru i/lub
wpływania na jakość i/lub skład naturalnych i/lub sztucznych
warunków środowiskowych żywych organizmów, w szczególności przyrządy i urządzenia imisji i emisji oraz przyrządy i urządzenia pomiarowe do określania jakości powietrza,
wody i gleby, 35 prowadzenie hurtowni i sklepów polegające na oferowaniu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz
sprzedaży przez Internet i sprzedaży wysyłkowej w zakresie: komputerów, komputerowych urządzeń peryferyjnych,
oprogramowania, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, 37 naprawa i konserwacja
maszyn, naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych
i optycznych, instalowanie maszyn przemysłowych, naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
naprawa, serwisowanie i instalacja urządzeń i przyrządów
do pomiaru i/lub wpływania na jakość i/lub skład naturalnych
i/lub sztucznych warunków środowiskowych żywych organizmów, w szczególności przyrządów i urządzeń imisji i emisji oraz przyrządów i urządzeń pomiarowych do określania
jakości powietrza, wody i gleby, 42 doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii, w tym komputerowej oraz w zakresie
informatyki, zarządzanie stronami internetowymi (hosting),
doradztwo techniczne, badania naukowe, badania i analizy techniczne, badania i analizy chemiczne, wykonywanie
pomiarów na rzecz ochrony środowiska naturalnego, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, naukowe
i przemysłowe badania dotyczące warunków środowiskowych i/lub jakości życia ludzi, zwierząt i roślin, rozwoju
urządzeń, przyrządów i systemów do pomiaru i/lub wpływania na jakość i/lub skład naturalnych i/lub sztucznych warun(210)
(731)

90

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

ków środowiskowych żywych organizmów, w szczególności
przyrządów i urządzeń imisji i emisji oraz przyrządów i urządzeń pomiarowych do określania jakości powietrza, wody
i gleby.
487893
(220) 2018 07 05
APTEKA MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) świat farmacji Produkt Roku Apteka Media Sp. z o.o.

(210)
(731)

Nr ZT33/2018

(531) 05.07.08, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, organizowanie imprez okolicznościowych, kulturalnych
i rozrywkowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie rajdów, spływów, wycieczek konnych, pieszych
i rowerowych, 43 usługi agroturystyczne, domy turystyczne,
pensjonaty, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi hotelowe, udostępnianie obiektów i sprzętu
na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje.
487900
(220) 2018 07 05
PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE CENTRUM
DYSTRYBUCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo
(540) MaxMaster Pro
(510), (511) 1 płyny chłodnicze do silników spalinowych,
płyny hamulcowe, kleje wodoodporne, mineralne, szybkoschnące, inne niż do papieru i użytku domowego, silikony,
chemikalia czyszczące, 3 zestawy kosmetyków samochodowych, preparaty do renowacji lakieru w tym woski, mleczka
silikonowe, pasty, papiery i materiały ścierne do usuwania
rys i zadrapań, szampony do mycia samochodów, środki
do czyszczenia, mycia, polerowania, nabłyszczania i woskowania samochodów i ich części, płyny do spryskiwaczy szyb
samochodowych, zapachy samochodowe, chusteczki zawierające preparaty czyszczące, środki czyszczące do samochodów, 4 oleje samochodowe, oleje napędowe i silnikowe,
oleje przekładniowe, oleje przemysłowe i tłuszcze, dodatki
uszlachetniające do olejów silnikowych, smary, mieszaniny
pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, spraye do rozruchu silników, gaz propanowy sprzedawany w pojemnikach
do użytku w palnikach, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących towarów: płyny chłodnicze do silników spalinowych, płyny hamulcowe, kleje wodoodporne,
mineralne, szybkoschnące, inne niż do papieru i użytku domowego, silikony, chemikalia czyszczące, zestawy kosmetyków samochodowych, preparaty do renowacji lakieru
w tym woski, mleczka silikonowe, pasty, papiery i materiały
ścierne do usuwania rys i zadrapań, szampony do mycia
samochodów, środki do czyszczenia, mycia, polerowania,
nabłyszczania i woskowania samochodów i ich cześć, płyny
do spryskiwaczy szyb samochodowych, zapachy samochodowe, chusteczki zawierające preparaty czyszczące, środki
czyszczące do samochodów, oleje samochodowe, oleje napędowe i silnikowe, oleje przekładniowe, oleje przemysłowe
i tłuszcze, dodatki uszlachetniające do olejów silnikowych,
smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące,
spraye do rozruchu silników, gaz propanowy sprzedawany
w pojemnikach do użytku w palnikach.
(210)
(731)

(531) 11.03.09, 27.05.01
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badania rynkowe, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, marketing ukierunkowany,
obróbka tekstów, prezentowanie produktów w mediach
w celu sprzedaży detalicznej, prowadzenie kompleksowych
kampanii reklamowych reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama prasowa, telewizyjna i radiowa,
tworzenie, publikacja i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, tworzenie i publikowanie tekstów reklamowych (sponsorowanych), organizowanie i obsługa wystaw
w celach handlowych lub reklamowych.
487894
(220) 2018 07 05
PIETRZYCKI ZBIGNIEW GOSPODARSTWO
SADOWNICZE, Konary
(540) Nasza Tłocznia 100% naturalnie

(210)
(731)

487901
(220) 2018 07 05
PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE CENTRUM
DYSTRYBUCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo
(540) MAXMASTER VIOLETCOOL
(210)
(731)

(531) 05.07.13, 05.07.15, 05.09.01, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 dżemy owocowe, chipsy owocowe, 32 soki.
(210) 487898
(220) 2018 07 05
(731) KIJOWSKA-SKOCZEK BEATA, Leśno
(540) Malinówko

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 płyny chłodnicze i koncentraty płynów chłodniczych do silników spalinowych.

Nr ZT33/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

487903
(220) 2018 07 05
PLATINUM OIL WIELKOPOLSKIE CENTRUM
DYSTRYBUCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo
(540) MAXMASTER GREENCOOL
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 płyny chłodnicze i koncentraty płynów chłodniczych do silników spalinowych.
487905
(220) 2018 07 05
NIGHTWOLF ROGUSKI BIENIEK SPÓŁKA JAWNA,
Ząbki
(540) Veles Gear
(510), (511) 25 odzież treningowa, odzież gotowa, odzież
gimnastyczna, odzież męska, odzież sportowa, odzież codzienna, odzież dla chłopców, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież do uprawiania zapasów, odzież w stylu sportowym, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla
chłopców, odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla
kobiet, komplety odzieżowe ze spodenkami, odzież męska,
damska i dziecięca, artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa].
(210)
(731)

487910
(220) 2018 07 06
BRANDGLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) BRANDGLOW
(510), (511) 35 agencje reklamowe: projekty logo, identyfikacja wizualna, fotografia, projektowanie opakowań, projekty ATL BTL, rozpowszechnianie ulotek, prospektów, druków,
fotokopiowanie, powielanie dokumentów, 40 usługi drukowania, wywoływanie filmów fotograficznych, introligatorstwo, 42 programowanie komputerów, administrowanie
stronami komputerowymi, usługi grafików, projektowanie
opakowań, projektowanie graficzne na potrzeby Internetu,
w tym stron internetowych, projektowanie graficzne związane z identyfikacją wizualną firm, projektowanie graficzne
na potrzeby reklamy.
(210)
(731)

(210) 487911
(220) 2018 07 06
(731) GABRYŚ WOJCIECH LUMODE, Szczecin
(540) NOWELIZATOR
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie
informacji w rejestrach, komputerowe bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany,
marketing w ramach wydawania oprogramowania, obróbka tekstów, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów
[skanowanie], instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
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konwersja programów komputerowych i danych, inna niż
konwersja fizyczna, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, oprogramowanie jako
usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], powielanie programów komputerowych, programowanie komputerów,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie indeksów
informacji opartych na stronach internetowych dla osób
trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie wyszukiwarek internetowych, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego.
(210) 487914
(220) 2018 07 06
(731) ZYRA JOANNA EPICENTRUM, Olsztyn
(540) EPICENTRUM
(510), (511) 44 analiza kosmetyczna, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo
świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji
ciała i urody, doradztwo w zakresie urody, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena
i pielęgnacja urody dla ludzi, higiena i pielęgnacja urody,
konsultacje dotyczące kosmetyków, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry,
nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, oferowanie terapii
laserowej do leczenia chorób, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, salony piękności, świadczenie usług
przez salony piękności, udzielanie informacji o urodzie,
udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze
dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry,
usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi
kosmetyczne, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi
laserowego usuwania owłosienia, usługi salonów piękności, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie
pielęgnacji skóry, usługi w zakresie porad kosmetycznych,
usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi zabiegów kosmetycznych
na twarz i ciało, zabiegi depilacyjne, zabiegi higieniczne dla
ludzi, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała,
zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody.
487924
(220) 2018 07 06
AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FEMICLIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
suplementy diety, antybiotyki.

(210)
(731)

487925
(220) 2018 07 06
AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CLINDAVAG
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
suplementy diety, antybiotyki.

(210)
(731)
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(210) 487928
(220) 2018 07 06
(731) WALMARK a.s., Trinec, CZ
(540) marsjanki

(531) 03.13.21, 03.13.24, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.25
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, witaminy, minerały i pierwiastki śladowe, preparaty higieniczne do celów
medycznych, odżywcze suplementy diety do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane
do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, środki odkażające, lecznicze środki do czyszczenia zębów i syropy,
herbata ziołowa i ekstrakty do celów leczniczych, lecznicze
dodatki do żywności, preparaty odżywcze lub dietetyczne
do celów leczniczych do użycia jako codzienne suplementy
diety w postaci artykułów spożywczych w proszku lub oddzielnych mieszanek, zawierających w szczególności mleko
w proszku lub białko zwierzęce lub białko roślinne, także
z witaminami lub minerałami lub pierwiastkami śladowymi lub dodatkiem cukru, preparaty białkowe lub żywność
do celów leczniczych, produkty wzbogacone w witaminy
i minerały w postaci koncentratów do użytku medycznego
jako suplementy diety, suplementy diety do celów niemedycznych ujęte w tej klasie.
(210) 487929
(220) 2018 07 06
(731) DCG SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DCG DENI CLER GROUP

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 aparaty fotograficzne, kalkulatory, miary, neony reklamowe, okulary, okulary przeciwsłoneczne, oprawki
do okularów, 14 biżuteria, budziki, chronografy, kamienie
szlachetne, kolczyki, spinki do krawatów, ozdoby z bursztynu, spinki do mankietów, zegarki, zegary, 18 aktówki, aktówki,
teczki, futra, imitacje skóry, kufry podróżne, okładziny do mebli ze skóry, narzuty ze skór, parasole, parasolki, skórzane
pasy, plecaki, torby podróżne, portfele, portmonetki, skóry,
teki, dyplomatki, torby na kółkach, torebki, walizki, walizy,
25 berety, bielizna osobista, futra, chusty, fulardy, garnitury,
kamizelki, kapelusze, kąpielówki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, nakrycia głowy, obuwie, odzież,
w tym: bezrękawniki, marynarki, żakiety, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież wodoodporna,
odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski, peleryny, piżamy, płaszcze,
płaszcze kąpielowe, podkoszulki, pończochy, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, slipy, spodnie, spódnice, sukienki, swetry,
szale, szaliki, szelki, szlafroki, T-shirty, 26 błyskawiczne zamki,
błyskotki do ubrań, broszki, pióra, pióra ptasie, strusie pióra,
hafty, artykuły pasmanteryjne, spinki do włosów, sztuczne
kwiaty, zapięcia do obuwia, zapięcia do pasków, zapięcia
do ubrań.
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487930
(220) 2018 07 06
WAWSZCZAK SEBASTIAN
POMORSKI BROWAR TRADYCYJNY, Gdynia
(540) Twierdza Smaku
(510), (511) 41 planowanie lub przeprowadzanie imprez,
imprezy kulturalne, organizowanie wydarzeń rozrywkowych
, organizowanie imprez edukacyjnych, prowadzenie imprez
edukacyjnych, organizowanie koncertów, organizowanie
warsztatów, organizowanie festiwali, prowadzenie imprez
rozrywkowych na żywo, usługi w zakresie firmowych imprez, planowanie specjalnych imprez, organizacja imprez artystycznych, organizowanie imprez w celach edukacyjnych,
organizowanie i przeprowadzanie degustacji win lub piw,
organizowanie i przeprowadzanie degustacji produktów
spożywczych, organizowanie i przeprowadzanie degustacji produktów regionalnych i tradycyjnych, 43 usługi kateringowe, obsługa gastronomiczna z własnymi produktami,
usługi kateringu specjalizującego się w żywności tradycyjnej i regionalnej, usługi kateringowe w zakresie bufetów
firmowych, usługi kateringowe dla placówek edukacyjnych,
usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, katering
obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, katering obejmujący
żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, usługi doradcze
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
usługi kateringowe do spotkań biznesowo-towarzyskich,
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach wystawienniczych, świadczenie usług
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach
na zjazdy, świadczenie usług kateringowych obejmujących
żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy.
(210)
(731)

487932
(220) 2018 07 06
BERLIŃSKI ARKADIUSZ PRODIG TECH,
Międzybrodzie Bialskie
(540) BDE24.PL BESKIDZKI DYSTRYBUTOR ELEKTRONIKI
(210)
(731)

(531) 06.01.02, 01.03.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 handel detaliczny i hurtowy w szczególności:
urządzenia elektroniczne, części elektroniczne (rezystory,
tranzystory, kondensatory, układy scalone, itp.), urządzenia
pomiarowe, części elektryczne (kable, włączniki, bezpieczniki, itp.), akcesoria samochodowe.
487936
(220) 2018 07 06
ZEPWN J. CZERWIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Marki
(540) ZEPWN
(210)
(731)

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 roboty, regulatory ciśnienia, 9 systemy mikroprocesorowe, sterowniki mikroprocesorowe, mikroprocesorowe mierniki mocy i energii, wzmacniacze pomiarowe,
przetworniki analogowo-cyfrowe, regulatory napięcia, przetwornice elektryczne, elektryczne pulpity rozdzielcze, tensometryczne i piezokwarcowe czujniki masy, czujniki ciśnienia,
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czujniki przemieszczeń, programy do maszyn cyfrowych
i sterowników mikroprocesorowych, 35 sprzedaż detaliczna,
sprzedaż hurtowa, sprzedaż dla osób trzecich w systemie
tradycyjnym oraz poprzez Internet następujących towarów:
roboty, regulatory ciśnienia, systemy mikroprocesorowe,
sterowniki mikroprocesorowe, mikroprocesorowe mierniki
mocy i energii, wzmacniacze pomiarowe, przetworniki analogowo-cyfrowe, regulatory napięcia, przetwornice elektryczne, elektryczne pulpity rozdzielcze, tensometryczne
i piezokwarcowe czujniki masy, czujniki ciśnienia, czujniki
przemieszczeń, programy do maszyn cyfrowych i sterowników mikroprocesorowych, usługi badania rynku i analizy
biznesowe, usługi reklamy, promocji i marketingu oraz zbieranie i rozpowszechnianie informacji handlowych, w środkach masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu,
organizowanie prezentacji i pokazów w celach handlowych
lub reklamowych, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania, kojarzenie kontrahentów, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych,
37 serwis sprzętu pomiarowego, 42 badania techniczne
układów i urządzeń pomiarowych, ekspertyzy inżynieryjne
z zakresu miernictwa, programowanie maszyn cyfrowych
i komputerów.
487937
(220) 2018 07 06
YUJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękocin Stary
(540) ZUZII
(510), (511) 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne,
bandaże higieniczne, wchłaniające artykuły higieniczne, produkty higieniczne dla kobiet, 16 toaletowy (papier -), papier
toaletowy w rolkach, chusteczki higieniczne, papierowe chusteczki higieniczne, higieniczne ręczniki papierowe do rąk,
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi.
(210)
(731)

487943
(220) 2018 07 08
PROBON.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Tarczyn
(540) PROBON.pl
(210)
(731)

(531) 26.02.07, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 11 instalacje chłodnicze, instalacje wody gorącej, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje do zamrażania, aparatura i instalacje chłodnicze, urządzenia i instalacje
chłodnicze, instalacje wentylacyjne, instalacje centralnego
ogrzewania, instalacje filtrujące powietrze, instalacje grzewcze pod dywanami, instalacje grzewcze do powietrza, klimatyzatory, instalacje klimatyzacyjne, wentylatory do klimatyzacji, induktory powietrza [klimatyzatory], 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz grzewczych, w szczególności klimatyzatorów,
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37 instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalacja urządzeń
klimatyzacyjnych, odnawianie instalacji klimatyzacyjnych,
naprawa urządzeń do klimatyzacji, regularne serwisowanie
urządzeń do klimatyzacji, modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków, instalowanie oraz naprawa systemów
klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, montaż
urządzeń grzewczych, usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu
grzewczego, konserwacja i naprawa instalacji grzewczych
zasilanych energią słoneczną, instalacja urządzeń wentylacyjnych, naprawa urządzeń do wentylacji, usługi czyszczenia
przewodów wentylacyjnych, regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, modernizacja instalacji do wentylacji
budynków, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji,
modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, instalacja urządzeń do chłodzenia, konserwacja urządzeń domowych do chłodzenia, regularne serwisowanie urządzeń do chłodzenia, naprawa i konserwacja
urządzeń do chłodzenia, naprawa i konserwacja urządzeń
i instalacji do chłodzenia, 42 projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie instalacji chłodniczych,
klimatyzacyjnych oraz grzewczych, w szczególności klimatyzatorów, urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych.
487944
(220) 2018 07 08
AS TRADE OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śliwniki
(540) SOYAFOODS
(210)
(731)

(531)

26.04.04, 26.04.05, 26.04.06, 26.04.18, 26.04.22,
27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 29 olej sojowy, 31 soja, pasze dla zwierząt, śruta
sojowa, śruta słonecznikowa, śruta rzepakowa, zboże nieprzetworzone, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna śruty sojowej, śruty słonecznikowej, śruty rzepakowej, oleju sojowego.
487946
(220) 2018 07 08
REWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno
(540) rewers pożyczki gotówkowe
(210)
(731)

(531) 26.03.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 36 pożyczki, udzielanie pożyczek, organizowanie pożyczek, pożyczki hipoteczne, pożyczki konsumenckie,
pożyczki pieniężne, pożyczki ratalne, finansowanie pożyczek
pomostowych, usługi pożyczek osobistych, pożyczanie pod
zastaw, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, doradztwo dotyczące pożyczek, udzielanie pożyczek zabezpieczonych,
organizowanie pożyczek za zabezpieczeniem, pożyczki
pod zastaw nieruchomości, usługi pożyczek finansowych,
udostępnianie pożyczek i kredytów, zapewnienie funduszy
na pożyczki, doradztwo dotyczące usług pożyczkowych,
usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe,
pożyczki hipoteczne i pośrednictwo w zakresie kredytów
hipotecznych, kredyty handlowe, organizowanie kredytów,
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ubezpieczenia kredytów, biura kredytowe, usługi kredytu
konsumenckiego, udzielanie kredytu kupieckiego, udzielanie kredytów hipotecznych, organizowanie kredytów hipotecznych, udzielanie kredytów komercyjnych, doradztwo
dotyczące kredytów, zapewnianie kart kredytowych, usługi
kredytowania nieruchomości, zapytania i konsultacje kredytowe, biuro sporządzające raporty kredytowe, doradztwo
związane z organizowaniem kredytów hipotecznych, usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, usługi w zakresie
ratingu kredytowego, usługi w zakresie doradztwa kredytowego, leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów,
leasing finansowy (zakup ratalny), pożyczki na zakup leasingowy, finansowanie zakupów leasingowych samochodów.
487952
(220) 2018 07 09
V1RAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) V1RAGE
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, doradztwo biznesowe, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu
na temat sprzedaży samochodów, pokazy towarów, porównywanie usług finansowych on-line, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży
handlowej, udzielanie informacji handlowych, udzielanie
porad dla konsumentów o produktach, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, usługi informacji biznesowej, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów
w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, usługi porównywania cen, usługi
pośrednictwa w handlu usługi reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ż pojazdami, usługi w zakresie analizy
rynków dotyczące sprzedaży towarów, usługi w zakresie
kupna, usługi w zakresie pokazów towarów, usługi w zakresie promocji, zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich],
36 doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, finansowanie
leasingu pojazdów, finansowanie leasingu samochodów,
finansowanie nabycia, finansowanie zakupów w formie leasingu, finansowanie związane z samochodami, informacja
o ubezpieczeniach, organizowanie ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach
samochodowych, ubezpieczenia samochodowe, udzielanie
informacji związanych z wyceną samochodów używanych,
usługi finansowania samochodów, usługi finansowe związane z handlem samochodowym, usługi pożyczkowe dla
handlowców w celu finansowania zapasów pojazdów, usługi
ubezpieczania pojazdów, usługi ubezpieczeniowe związane
z pojazdami mechanicznymi, usługi w zakresie finansowania
i pożyczek, usługi w zakresie finansowania zakupów na raty
(leasing), wycena używanych samochodów, zapewnianie
finansowania, zawieranie ubezpieczeń transportowych,
37 czyszczenie i mycie samochodów, czyszczenie samochodów, 39 czarterowanie pojazdów do transportu, kontraktowy wynajem pojazdów, organizowanie transportu, organizowanie transportu i podróży, organizowanie wynajmu
samochodów, organizowanie wynajmu wszelkich środków
transportu, parkowanie i przechowywanie pojazdów, pasażerski transport samochodowy, profesjonalne doradztwo
w zakresie transportu, rezerwacja wypożyczonych samo(210)
(731)
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chodów, świadczenie skomputeryzowanych usług doradztwa dotyczących transportu, transport samochodowy, udostępnianie pojazdów do wynajmu, udostępnianie pojazdów
na wycieczki i wyprawy, udzielanie informacji o samochodach do wynajęcia za pośrednictwem Internetu, udzielanie
informacji związanych z usługami wynajmu samochodów,
usługi agencji rezerwującej wynajem samochodów, usługi
car-sharingu, usługi pośrednictwa transportowego, usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, usługi transportu drogowego dla pasażerów, usługi transportu pojazdami,
usługi w zakresie organizowania transportu, usługi w zakresie transportu drogowego, usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, usługi w zakresie wypożyczania pojazdów
samochodowych, usługi w zakresie wypożyczania samochodów, usługi wynajmu samochodów, wynajem pojazdów
transportowych, wynajem samochodów elektrycznych, wynajmowanie transportu drogowego, wypożyczanie środków
transportu, 41 dostarczanie informacji dotyczących sportów
motorowych, organizowanie rajdów motocyklowych, organizowanie rajdów, tras i wyścigów samochodowych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, szkolenia sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji
sportowej, wynajem sprzętu sportowego, 42 udostępnienie
wyszukiwarek internetowych, usługi w zakresie przeglądu
nowych i używanych pojazdów dla osób kupujących lub
sprzedających swoje pojazdy.
487953
(220) 2018 07 09
CASE-CENTRUM ANALIZ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH-FUNDACJA NAUKOWA,
Warszawa
(540) CASE
(210)
(731)

(531) 26.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne
oraz ich projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
(210) 487966
(220) 2018 07 09
(731) SPOTKANIA Z FILMEM GÓRSKIM, Zakopane
(540) TATRZAŃSKI FESTIWAL BIEGOWY TATRA FEST BIEG
(510), (511) 41 organizacja i przeprowadzanie zawodów
sportowych, organizacja imprez sportowych.
487970
(220) 2018 07 09
CYCLO SPORT OLEJNICZAK SPÓŁKA JAWNA,
Chwaszczyno
(540) MOSSO
(510), (511) 12 amortyzatory do rowerów, chlapacze (błotniki) do rowerów, dętki do rowerów, dzwonki do rowerów,
hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, kierunkowskazy do rowerów, koła do rowerów, korby rowerowe, kosze przystosowane do rowerów, łańcuchy rowerowe, nóżki
do rowerów, obręcze kół do rowerów, ogumienie do kół
rowerów, opony bezdętkowe do rowerów, pedały do rowerów, piasty do rowerów, pokrycia siodełek rowerów lub
(210)
(731)
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motocykli, pompki do rowerów, przerzutki do rowerów, rowery, ramy do rowerów, sakwy rowerowe, siatki do rowerów,
silniki do rowerów, siodełka do rowerów, siodełka rowerowe
lub motocyklowe, stojaki do rowerów, szprychy do rowerów,
widelce przednie do rowerów, widelce [części rowerowe], rowery elektryczne, rowery składane.

(531)

487972
(220) 2018 07 09
612 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SAM

(540)

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 30 chleb bezdrożdżowy, ciasto na wypieki, bułeczki słodkie, lody, keczup, zaczyn, chleb, bułki, sosy, sorbety, tarty (z owocami), produkty spożywcze na bazie owsa,
wyroby cukiernicze, chipsy, majonez, owocowe (galaretki)
(słodycze), muesli, chutney, bułka tarta, tabule, marynaty,
pesto, pierożki na bazie mąki, 43 obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, kafeterie
(bufety), stołówki, usługi restauracyjne, restauracje samoobsługowe, bary szybkiej obsługi (snack-bary), usługi barowe.
487976
(220) 2018 07 09
BWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaczernie
(540) BWS LAST HARVEST EXCLUSIVE
(210)
(731)

95

05.07.10, 19.07.01, 24.03.07, 24.03.14, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)

488000
(220) 2018 07 09
KOZIARSKI WOJCIECH KOZIARSKI PRACOWNIA
PROJEKTOWA, Katowice

(531) 26.04.11, 29.01.04
(510), (511) 42 usługi architektoniczne i inżynieryjne, badania architektoniczne, przygotowywanie planów architektonicznych, usługi doradcze z zakresu architektury, usługi
planowania urbanistycznego, usługi architektoniczne związane z wykańczaniem wnętrz, usługi projektowania dekoracji wnętrz, wzornictwo przemysłowe w zakresie mebli
i wnętrz.
488002
(220) 2018 07 09
KOZIARSKI WOJCIECH KOZIARSKI PRACOWNIA
PROJEKTOWA, Katowice
(540) NOWE KAMIENICE
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.13, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 usługi architektoniczne i inżynieryjne, badania architektoniczne, przygotowywanie planów architektonicznych, usługi doradcze z zakresu architektury, usługi
planowania urbanistycznego, usługi architektoniczne związane z wykańczaniem wnętrz, usługi projektowania dekoracji wnętrz, wzornictwo przemysłowe w zakresie mebli
i wnętrz.
488005
(220) 2018 07 09
MUCHA TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWO-ZIEMNYCH I TRANSPORTOWYCH
TOM-TRANS, Bielawa
(540) Tom Trans
(210)
(731)

(531) 01.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlano-remontowo-instalacyjne,
wynajem sprzętów do robót ziemnych i koparek, 39 usługi
transportu, przewozu.
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488012
(220) 2018 07 09
JR FOOD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) GLUTEN APPETIT
(510), (511) 29 zupy z makaronem, zupy i wywary, ekstrakty
mięsne, zupy, sałatki warzywne, mięso i wędliny, ryby, drób,
jaja, mleko, mleczne produkty, kefir [napój mleczny], jogurt,
buliony, nabiał i substytuty nabiału, 30 suche i świeże makarony, kluski i pierogi, mąka, makarony, świeży makaron,
potrawy z makaronu, kluski gnocchi, gnocchi na bazie mąki,
makarony do zup, pierożki ravioli, świeże pierożki, pierożki
na bazie mąki, przekąski z produktów zbożowych, przekąski
sporządzone z produktów zbożowych, ciasta, ciastka, desery
z muesli, naleśniki, placki, lody, pierogi, kluski, 35 zarządzanie
biznesowe restauracjami, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące zakładania restauracji, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie działalności restauracji, doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę
franczyzy, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego
w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, 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, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu
o franczyzę, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 43 usługi
restauracyjne, udzielanie informacji dotyczących restauracji,
usługi barów i restauracji, informacja o usługach restauracyjnych, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, restauracje oferujące dania na wynos, oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary.
(210)
(731)

488024
(220) 2018 07 10
UKIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Olsztyn
(540) ukiel

(210)
(731)

(531) 24.17.02, 26.01.03, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo bezalkoholowe, piwo słodowe, piwo
pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo pełne jasne, czarne
piwo [piwo ze słodu palonego], piwo typu saison, piwo typu
koźlak, Barley Wine [piwo], piwo o smaku kawy, piwo jasne
typu ale.
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488027
(220) 2018 07 10
WIADEREK BARBARA KBW
KANCELARIA ADWOKACKA, Toruń
(540) KBW
(210)
(731)

(531) 27.05.17
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej,
audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie,
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, informacja o działalności gospodarczej,
marketing ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa
administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla
osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, przygotowywanie zeznań podatkowych, rejestracja
komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja
personelu, statystyczne zestawienia, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi podatkowe,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia
przetargowe, wyceny handlowe, wynajmowanie urządzeń
i wyposażenia biurowego, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, 36 administrowanie domami czynszowymi, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, informacje finansowe,
inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie
czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi
likwidacji przedsiębiorstw (finansowe), wynajem mieszkań,
wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania
[mieszkania], zarządzanie nieruchomością, 45 badania prawne, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia
przetargowe, doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi
prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje,
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488069
(220) 2018 07 11
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniKorona Akcje
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

prawne administrowanie licencjami, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], usługi pomocy w sprawach spornych,
usługi arbitrażowe, usługi monitorowania prawnego, usługi
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych,
zarządzanie prawami autorskimi.

(210)
(731)

(210) 488037
(220) 2018 07 10
(731) BRIJESH DILIPBHAI NANDANI, Warszawa
(540) CURRY HOUSE

(210)
(731)

(531) 03.02.01, 03.02.04, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, drób i dziczyzna, ryby, owoce morza i mięczaki, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, przetworzone owoce, warzywa i grzyby
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, danie gotowe, zawierające głównie mięso, danie gotowe, zawierające głównie drób, danie
gotowe, zawierające głównie ryby lub owoce morza lub
mięczaki, danie gotowe, zawierające głównie warzywa
lub grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych),
mleko, produkty mleczne, jogurt, kefir, napoje na bazie
mleka lub jogurtu, 30 ciasta mrożone nadziewane mięsem
i warzywami, chrupki zbożowe, chrupki ryżowe, chipsy ryżowe, chipsy zbożowe, ciasteczka ryżowe ciastka z prosa,
dania gotowe zawierające makaron, gotowe dania z ryżu,
gotowe dania z makaronu, gotowe produkty spożywcze
w postaci sosów, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowy
lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa,
ryby lub warzyw, dania i przekąski na bazie ryżu, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski słone
na bazie kukurydzy, przekąski słone na bazie zbóż, przekąski składające się głównie z chleba, ryż z warzywami,
warzywa w cieście, wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, suszone wodorosty, ciasto do pieczenia, gotowania
i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, placki, placki z mąki
pszennej, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, desery lodowe, lodowe wyroby cukiernicze, sorbety, substytuty lodów, żywność na bazie kakao, słodycze gotowane,
słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych),
esencje do gotowania, przyprawy i mieszanki przypraw,
owocowe aromaty, inne niż esencje, octy, sosy, czatnej
i pasty, czekolada, herbata, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, herbata rozpuszczalna, kakao, kawa, napoje na bazie herbaty
z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na bazie
czekolady, z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje gazowane (na bazie kawy,
kakao lub czekolady), napary ziołowe, wyroby z kakao, wyciągi z herbaty (nielecznicze), substytuty kawy i herbaty,
32 piwo, woda, woda mineralna, napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe i soki owocowe oraz syropy, esencje
i preparaty do przyrządzania napojów, 43 usługi w zakresie zaopatrywania w żywność i napoje, usługi restauracji, barów, kawiarni i pubów, udzielanie informacji, ocen,
porad, konsultacji i recenzji w zakresie restauracji, barów,
kawiarni i pubów, usługi rezerwacji dotyczące restauracji,
barów, kawiarni i pubów, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi cateringu zewnętrznego.

(210)
(731)

488070
(220) 2018 07 11
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniKorona Obligacje
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
488071
(220) 2018 07 11
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniKorona Pieniężny
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
488072
(220) 2018 07 11
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniKorona Zrównoważony
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

488073
(220) 2018 07 11
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniLokata
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

488074
(220) 2018 07 11
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniObligacje Aktywny
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

488075
(220) 2018 07 11
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniObligacje: Nowa Europa
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

488076
(220) 2018 07 11
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe I promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

(210)
(731)

488077
(220) 2018 07 11
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
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(540) UniStabilny Wzrost
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210) 488085
(220) 2018 07 11
(731) PLENCLER BARTŁOMIEJ, Warszawa
(540) PREMIUM CLEAN
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budowlane, zaprawy murarskie, zaprawy klejowe, posadzki,
gips, beton, wapno, posadzki samopoziomujące, cement,
budowlane materiały niemetalowe, zaprawy cementowe
do stosowania w budownictwie.
488125
(220) 2018 07 11
WORKTIMEPLANNER.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) eRODO.eu

(210)
(731)

(531)
(531) 05.05.19, 05.05.20, 03.07.17, 03.07.22, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 37 sprzątanie szkół, sprzątanie sklepów, sprzątanie fabryk, sprzątanie szpitali, sprzątanie nieruchomości,
sprzątanie domów, sprzątanie hoteli, sprzątanie poddaszy, sprzątanie bojlerów przemysłowych, sprzątanie toalet
publicznych, sprzątanie placów budowy, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie domów mieszkalnych,
sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie terenów
publicznych, sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie pomieszczeń
na ładunki, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, sprzątanie klubów na podstawie umowy, sprzątanie
biur na podstawie umowy, sprzątanie dróg dojazdowych
na budowy, zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie samolotów, sprzątanie centrów rekreacyjnych na podstawie
umowy, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, udzielanie informacji związanych ze sprzątaniem budynków, sprzątanie obiektów przed imprezami
i po imprezach.
488089
(220) 2018 07 11
MAC-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) Mac-Trans
(510), (511) 39 transport, spedycja.

(210)
(731)

(210) 488123
(220) 2018 07 11
(731) GĄSIOROWSKI TOMASZ JERZY, Warszawa
(540) MAJESTIK

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 1 kleje do płytek ściennych,kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, 2 barwniki i farby bielące,
preparaty do konserwacji drewna, bejce i barwniki do drewna, lakiery, emalie, farby do celów przemysłowych i budowlanych, środki antykorozyjne i konserwujące, rozcieńczalniki do farb, grunty malarskie, 17 materiały uszczelniające,
zaprawy izolacyjne, wełna szklana, mineralna i lamelowa,
materiały izolacyjne i termoizolacyjne, folie izolacyjne i termoizolacyjne, kit, lakiery i farby izolacyjne,kształtki izolacyjne
ze styropianu, kształtki opakowaniowe ze styropianu, płyty
ze styropianu, styropian, 19 tynki w tym: tynki akrylowe, silikatowo - silikonowe, silikonowe, silikatowe, mineralne, grunty

02.01.01, 02.01.23, 24.01.01, 24.01.17, 24.01.20, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, komputerowe zarządzanie
plikami, outsourcing [doradztwo biznesowe], statystyczne
zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, tworzenie zapasowych kopii danych poza
lokalizacją użytkownika.
488146
(220) 2018 07 13
LEVEL HARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FITAJ
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania, aplikacje mobilne, platforma oprogramowania umożliwiająca udostępnianie informacji, interakcje pomiędzy użytkownikami i prowadzenie
transakcji oraz rezerwację obiektów pod wynajem, interfejsy
komputerowe, dane zapisane elektronicznie, 35 pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, usługi administracyjne związane z tworzeniem i prowadzeniem baz danych zawierających informacje o obiektach pod wynajem,
udostępnianie informacji o osobach trzecich za pośrednictwem portalu internetowego, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców usług, udostępnianie
strony internetowej obejmującej oceny, recenzje i rekomendacje w celach handlowych, zamieszczane przez użytkowników, udostępnianie strony internetowej obejmującej oceny,
recenzje i rekomendacje dotyczące obiektów pod wynajem
w celach handlowych, zamieszczane przez użytkowników,
udostępnianie katalogu firm on-line, udostępnianie katalogów biznesowych on-line prezentujących obiekty pod
wynajem, usługi doradztwa dla właścicieli obiektów pod
wynajem, mianowicie pomoc właścicielom w lepszym prezentowaniu i reklamowaniu ich obiektów on-line w celu
maksymalizacji zainteresowania, zestawienia statystyczne,
(210)
(731)
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doradztwo i konsulting w zakresie wymienionych usług,
wymienione usługi świadczone również w sposób elektroniczny, 41 udostępnianie obiektów i sprzętu sportowych lub
innych obiektów rekreacyjno-użytkowych, publikowanie
elektroniczne on-line nie do pobrania, informacja o rekreacji,
42 tworzenie stron internetowych, administrowanie stronami internetowymi, udostępnianie platformy do elektronicznego (w tym on-line) zarządzania posiadanymi obiektami
pod wynajem, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, usługi komputerowe w postaci stron internetowych zawierających informacje zdefiniowane lub określone przez użytkowników.
488147
(220) 2018 07 12
PLANCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Planco
(510), (511) 36 usługi doradztwa związane z finansowaniem
robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury,
przygotowywanie raportów finansowych związanych z finansowaniem projektów budowlanych, sporządzanie raportów finansowych w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, organizowanie
finansowania projektów budowlanych, finansowanie budów
inżynierii lądowej, finansowanie projektów budowlanych, finansowanie inwestycji budowlanych, usługi towarzystw budowlanych, 37 budownictwo, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa galerii, budowa szpitali, budowa szkół,
budowa pływalni, budowa stropów, budowa lotnisk, budowa fabryk, budowa jezdni, budowa ścian, budowa dróg, budowa bloków mieszkalnych, budowa biur, budowa basenów,
budowa autostrad, betonowanie, budowa autostrad na zamówienie, budowa budynków edukacyjnych, budowa boisk
sportowych, budowa budynków instytucjonalnych, budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków
na zamówienie, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa części budynków, budowa domów, budowa fabryk na zamówienie, budowa fundamentów,
budowa fundamentów budynków, budowa fundamentów
dla konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, budowa fundamentów mostów, budowa ganków, budowa hal sportowych,
budowa infrastruktury, budowa infrastruktury kolejowej, budowa infrastruktury łącznościowej, budowa instalacji wodociągowych, budowa instalacji do ogrzewania geotermicznego,
budowa infrastruktury wodno-lądowej, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez formowanie betonu, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez kładzenie
betonu, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez wylewanie betonu, budowa konstrukcji stalowych
na budynki, budowa konstrukcji podziemnych, budowa mostów, budowa lokali socjalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa
nieruchomości komercyjnych, budowa obiektów do celów
rekreacyjnych, budowa obiektów inżynierii wodno-lądowej,
budowa obiektów medycznych, budowa obiektów publicznych, budowa obiektów rolnych, budowa obiektów sportowych, budowa obiektów wypoczynkowych, budowa parkingów wielopoziomowych, budowa pasaży podziemnych,
budowa podłóg, budowa podkładów pod drogi, budowa
podtorza, budowa pomieszczeń, budowa przybudówek, budowa ścian działowych we wnętrzach, budowa ścian osłonowych, budowa ścianek działowych, budowa ścian szczelinowych, budowa schodów z drewna, budowa sklepów, budowa
utwardzanych miejsc parkingowych, budowa w ramach robót publicznych, budowa zakładów przemysłowych, budo(210)
(731)
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wanie domów, budowanie dróg kolejowych, budowanie
konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, budowanie mostów, budowanie
nieruchomości, informacja budowlana, wynajem budowlanego sprzętu, budownictwo lądowe, budownictwo komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo morskie,
budownictwo przemysłowe, budownictwo wodno-lądowe,
budownictwo wodno-lądowe w zakresie nawadniania, burzenie konstrukcji, doradztwo inżynieryjne [budownictwo],
doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), doradztwo
w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane], informacja budowlana, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja systemów do zbierania
wody deszczowej, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń łazienkowych, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja urządzeń
sanitarnych, instalacja urządzeń wentylacyjnych, instalacja
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja uziemienia elektrycznego, instalacja wind, instalacja, wymiana i naprawa zamków, instalacja zbiorników na wodę deszczową,
instalowanie alarmów przeciwpożarowych, instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie,
konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, instalowanie okien, instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach
mieszkalnych, instalowanie oszklonych konstrukcji budowlanych, instalowanie paneli kolorowych na fasadach budynków,
instalowanie podwójnych szyb, instalowanie ram okiennych,
izolacja dachów, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych,
sufitów i dachów, izolacja ścian zewnętrznych, izolacja termiczna budynków, izolacja termiczna okien, izolowanie budynków gotowych, izolowanie budynków, konserwacja i naprawa budynków, konserwacja budynków, konserwacja
i naprawa instalacji w budynkach, konserwacja i naprawa rynien
dachowych, konserwacja i naprawa wyposażenia budynków,
konserwacja i naprawa systemów wykrywania pożaru, konserwacja i naprawy budynków, konserwacja nieruchomości,
konserwacja podłóg drewnianych, konserwacja podłóg laminowanych, konserwacja rur kanalizacyjnych, konsultacje budowlane, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego,
konstrukcja budynków, malowanie i prace dekoratorskie
w budynkach, malowanie i lakierowanie, malowanie domów,
malowanie budynków, malowanie, montaż bram, montaż
drzwi, montaż drzwi i okien, montaż folii okiennych, montaż
[instalacja] konstrukcji budynków, murarstwo, montaż wyposażenia kuchennego, montaż szalunku do betonowania, nadzór budowlany, nadzór budowlany na miejscu inwestycji
w zakresie obiektów inżynierii wodno-lądowej, nadzór budowlany na miejscu, nadzór budowlany w zakresie projektów inżynierii wodno-lądowej, nadzór nad budowaniem
konstrukcji, nadzór nad remontami budynków, nadzór nad
renowacją budynków, nadzór nad robotami budowlanymi,
nadzór nad wyburzaniem budynków, nadzorowanie budownictwa podwodnego, nadzorowanie konstruowania budynków, naprawa fasad, naprawa budynków, naprawa budynków
zniszczonych przez ptaki, naprawa i konserwacja budynków
na wypadek rozbiórki, naprawa i konserwacja budynków biurowych, naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, naprawa i renowacja budynków, naprawy betonu, naprawcze
roboty budowlane, naprawy elementów betonowych, podwodne prace budowlane i konstrukcyjne, podziemne prace
budowlane w zakresie systemu rur, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie układania odpływów wody, podziemne
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prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur wodnych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie gazociągów, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur
gazowych, podziemne prace konstrukcyjne dotyczące okablowania, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie wylewania fundamentów, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie ścieków, podziemnie prace konstrukcyjne w zakresie
wodociągów, pokrywanie dachów papą, pokrywanie przejść
(korytarzy), prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, prace konstrukcyjne domów z prefabrykatów, przygotowywanie terenu pod budowę, remont nieruchomości,
remontowanie budynków, renowacja budynków, restauracja
budynków, rozbiórka budynków, rozbieranie dróg, rozbiórka
dachów, rozbiórka konstrukcji, rozbiórka rusztowań, stabilizacja gruntu, stawianie domów z prefabrykatów, stawianie fundamentów, tynkowanie, tworzenie faktury ścian, tapetowanie,
udzielanie informacji związanych ze wznoszeniem, naprawą
i konserwacją budynków, udzielanie informacji związanych
z wyburzaniem budynków, udzielanie informacji związanych
z odbudową budynków, układanie nawierzchni drogowych,
układanie płytek podłogowych, układanie parkietów, układanie pokryć podłogowych, układanie pokryć sufitów, układanie przewodów głównych, układanie sufitów, układanie wykładziny dywanowej, usługi brukarskie, usługi budowlane
i naprawy budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie budowania
na potrzeby przemysłu, usługi budownictwa podziemnego
wodno-lądowego, usługi budownictwa wodno-lądowego,
usługi budowy konstrukcji tymczasowych, usługi dekarskie,
usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi
doradcze dotyczące renowacji budynków, usługi doradcze
dotyczące remontów budynków, usługi doradcze dotyczące
renowacji nieruchomości, usługi doradcze w zakresie konserwacji budynków, usługi doradcze w zakresie naprawy konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, usługi doradcze w zakresie
budowania, usługi doradcze związane z wyburzaniem budynków, usługi doradcze związane z publicznymi robotami
budowlanymi, usługi doradztwa budowlanego, usługi doszczelniania budynków, usługi generalnych wykonawców
budowlanych, usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac
budowlanych], usługi instalacji dachów, usługi informacyjne
w zakresie konstrukcji budynków, usługi informacyjne dotyczące renowacji budynków, usługi izolacyjne, usługi malarskie, usługi malowania dekoracyjnego, usługi malowania domów, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
budowlanych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, usługi naprawcze w zakresie pokryć podłóg, usługi naprawcze w zakresie pokryć
ścian, usługi odnawiania budynków, usługi odnawiania mieszkań, usługi rozbiórkowe, usługi w zakresie malowania i dekorowania budynków, usługi w zakresie remontów budynków,
usługi w zakresie rozbiórek, usługi w zakresie przenoszenia
mas ziemnych, usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, usługi zarządzania budową, usuwanie gruzu
z budynków [usługi budowlane], wyburzanie obiektów inżynierii wodno-lądowej, wznoszenie rusztowań do celów budowlanych i konstrukcyjnych, wznoszenie rusztowań dla budownictwa lądowo-wodnego, wznoszenie przesuwnych
szalunków, wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznoszenie
centrów handlowych, wznoszenie budynków prefabrykowanych, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie
ścian osłonowych, wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalowych, wznoszenie szalunków dla inżynierii wodno-lądowej,

Nr ZT33/2018

wznoszenie szalunków do celów budowlanych i konstrukcyjnych, wznoszenie szalunków do renowacji i konserwacji, zabezpieczanie budynków przed wilgocią podczas ich budowy, zapobieganie osiadaniu budynków i poprawki w tym
zakresie, zbrojenie budynków, zarządzanie projektami
na miejscu inwestycji w zakresie budowy obiektów lotniskowych, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie
konstruowania budynków, zarządzanie projektami na miejscu
inwestycji w zakresie budowy instalacji dla małych lotnisk, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zapobieganie zapadaniu się budynków i poprawki w tym zakresie, 42 architektura, badania dotyczące budynków, badania
geologiczne działek budowlanych, badania i opracowywanie
projektów technicznych, badania inżynieryjne, badania projektów inżynieryjnych, badania technologiczne związane
z przemysłem budowlanym, badania w zakresie konstrukcji
budynków lub urbanistyki, doradztwo techniczne związane
z projektowaniem, doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, doradztwo w zakresie projektowania
konstrukcyjnego, inżynieria (prace inżynieryjne), inżynieria
wodno-lądowa, projektowanie konstrukcyjne, kontrola jakości ukończonych budynków, kontrola kosztów budowy, nadzór i inspekcja techniczna, oględziny nieruchomości, opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa,
opracowywanie projektów budowlanych, planowanie budowy nieruchomości, planowanie i projektowanie obiektów sportowych, planowanie i projektowanie pomieszczeń
do sprzedaży detalicznej, planowanie i projektowanie
kuchni, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych,
planowanie projektów technicznych w dziedzinie inżynierii,
planowanie projektów technicznych, planowanie [projektowanie] biurowców wielopiętrowych, planowanie [projektowanie] barów, planowanie [projektowanie] kuchni, planowanie [projektowanie] biur, planowanie [projektowanie]
restauracji, planowanie [projektowanie] łazienek, planowanie [projektowanie] budynków, planowanie [projektowanie]
klubów, planowanie [projektowanie] sklepów, planowanie
[projektowanie] pubów, planowanie [projektowanie] dobudówek, planowanie projektu, planowanie związane z urbanistyką i planowaniem centrów handlowych w obrębie miast,
pomiary inżynieryjne, prace inżynieryjne, profesjonalne doradztwo w zakresie architektury, profesjonalne doradztwo
dotyczące projektowania wnętrz, projektowanie architektoniczne, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz,
projektowanie budowlane, projektowanie budynków, projektowanie centrów handlowych, projektowanie dekoracji
wnętrz dla sklepów, projektowanie domów, projektowanie
hal wystawowych, projektowanie hoteli, projektowanie łazienek, projektowanie kuchni, projektowanie konstrukcji, projektowanie obiektów sportowych, projektowanie restauracji,
projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych, projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, projektowanie rozmieszczenia biur, projektowanie sklepów, projektowanie
techniczne, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie
wystroju wnętrz sklepów, projektowanie wnętrz komercyjnych, prowadzenie badań inżynierskich, projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, przygotowywanie planów architektonicznych, przygotowywanie
projektu architektonicznego, przygotowywanie raportów
architektonicznych, przygotowywanie raportów technicznych, przygotowywanie rysunków technicznych, rysowanie
konstrukcji, rysunek techniczny, sporządzanie pism technicznych dla osób trzecich, sporządzanie planów budowlanych
obiektów rekreacyjnych, sporządzanie planów domów, sporządzanie raportów dotyczących projektowania, sporządzanie raportów dotyczących planowania nieruchomości, spo-
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rządzanie raportów projektowych, testy inżynieryjne, usługi
architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi architektoniczne w zakresie
projektowania budynków komercyjnych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania pomieszczeń do handlu detalicznego, usługi architektoniczne w zakresie projektowania
centrów handlowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków biurowych, usługi architektury wnętrz,
usługi doradcze dotyczące planowania obiektów, usługi doradcze dotyczące architektury, usługi doradcze w zakresie
projektowania, usługi doradcze w zakresie urbanistyki, usługi
doradcze związane z projektowaniem budynków, usługi doradcze związane z podaniami o zabudowę terenu, usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, usługi doradztwa technicznego dotyczące inżynierii
wodno-lądowej, usługi inżynieryjne dla osób trzecich, usługi
inżynieryjne i w zakresie architektury, usługi inżynieryjne
w dziedzinie technologii budowlanej, usługi inżynieryjne
w zakresie projektowania konstrukcji, usługi inżynieryjne
w zakresie analizy konstrukcji, usługi kreślarskie, usługi planowania [projektowania] szpitali, usługi planowania [projektowania] biur, usługi planowania [projektowania] placówek cateringowych, usługi planowania [projektowania] hoteli, usługi
planowania [projektowania] klubów, usługi planowania [projektowania] pubów, usługi planowania w zakresie inżynierii
wodno-lądowej, usługi profesjonalne związane z projektami
architektonicznymi, usługi projektowania architektonicznego, usługi projektowania wspomaganego komputerowo
w zakresie projektów budowlanych, usługi projektowania
związane z inżynierią lądową i wodną, usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi technologiczne
w zakresie projektowania, usługi w zakresie badań i opracowywania w obszarze inżynierii, usługi w zakresie architektury
i projektowania wnętrz, usługi w zakresie inżynierii budowlanej, usługi w zakresie projektowania budynków, usługi w zakresie projektowania technicznego, usługi w zakresie projektowania produktów, usługi w zakresie przeglądów
technicznych, usługi w zakresie rysunku technicznego, usługi
zarządzania projektami inżynieryjnymi, zarządzanie projektami architektonicznymi.
488148
(220) 2018 07 12
HAUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Hauster

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne.
488150
(220) 2018 07 12
HAUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Hauster

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne.
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(210) 488153
(220) 2018 07 12
(731) ADAMA MAKHTESHIM LTD., Beer Sheva, IL
(540) BLIZZARD
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy
i herbicydy.
488156
(220) 2018 07 12
JR FOOD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) SURFER
(510), (511) 29 zupy z makaronem, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, zupy, sałatki warzywne, mięso i wędliny, ryby,
drób, jaja, mleko, mleczne produkty, kefir [napój mleczny], jogurt, buliony, nabiał i substytuty nabiału, gotowane
owoce morza, hamburgery, sałatki owocowe, zapiekanki
[żywność], frytki, desery owocowe, desery mleczne, 35 zarządzanie biznesowe restauracjami, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące zakładania restauracji,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
prowadzenia restauracji, wsparcie w dziedzinie zarządzania
biznesowego w zakresie działalności restauracji, doradztwo
biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu
o umowę franczyzy, wsparcie w dziedzinie zarządzania
biznesowego w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, 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, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, usługi świadczone
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 43 usługi restauracyjne, udzielanie informacji dotyczących restauracji, usługi barów i restauracji, informacja o usługach restauracyjnych, dokonywanie rezerwacji
restauracji i posiłków, restauracje oferujące dania na wynos,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary.
(210)
(731)

(210) 488160
(220) 2018 07 12
(731) FUNDACJA PROMOCJI SZTUKI NIEZŁA SZTUKA, Łódź
(540) Muzeana
(510), (511) 38 telekomunikacja, łączność poprzez terminale komputerowe, wspomagane komputerowo przesyłanie
wiadomości i obrazów, poczta elektroniczna, usługi w zakresie technologii informacyjnych, przesyłanie wiadomości,
transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych on-line, usługi związane z elektronicznymi tablicami
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], udostępnianie komputerowej bazy danych, 41 edukacja, organizacja i przeprowadzenie aktywności kulturalnych, publikacje multimedialne,
publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji on-line, publikacja materiałów edukacyjnych,
publikacja czasopism, usługi biblioteczne, usługi z zakresu
bibliotek on-line, mianowicie świadczenie usług bibliotek
elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej on-line,
udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych
za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych,
bezprzewodowych i on-line, organizowanie konferencji,

102

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

wystaw i konkursów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu,
42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego, wynajem oprogramowania i programów
komputerowych, projektowanie systemów informatycznych, hosting stron internetowych, projektowanie stron internetowych, projektowanie baz danych, utrzymywanie baz
danych, hosting komputerowych baz danych, zapewnianie
dostępu do baz danych, digitalizacja dźwięku i obrazów.
(210) 488163
(220) 2018 07 12
(731) ROGOWICZ MARTYNA YUNULAY, Łódź
(540) YUNULAY
(510), (511) 25 bandany, bandany na szyję, bermudy, bermudy (shorty), bezrękawniki, bielizna osobista, bielizna osobista (część garderoby), bluzki, bluzki z krótkimi rękawami,
bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, body bielizna, body niemowlęce, body odzież, chinosy,
chustki apaszki, chusty odzież, daszki nakrycia głowy, daszki
odzież, duże luźne kaptury, dzianina odzież, dżinsy, eleganckie spodnie, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych
dzieci, kamizelki, kamizelki bezrękawniki, kamizelki puchowe,
kombinezony, kombinezony dla niemowląt i małych dzieci,
odzież, kombinezony zimowe, komplety sportowe, koszule,
koszule eleganckie, koszule sportowe, koszule z dzianiny, koszule z kołnierzykiem, koszule zapinane, koszulki bez rękawów, koszulki polo, krawaty, krótkie kurtki cieple, krótkie kurtki luźne do pasa, krótkie spodnie, kurtki, kurtki bez rękawów,
kurtki bluzy, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki dżinsowe, kurtki nieprzemakalne, kurtki odzież, kurtki wierzchnie, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem,
kurtki z rękawami, kurtki zamszowe, letnie sukienki, letnie
ubranka dla dzieci, majtki, majtki dla niemowląt, majtki dziecięce, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki,
nieprzemakalna odzież wierzchnia, odzież damska, odzież
codzienna, odzież dla chłopców, odzież dla małych dzieci,
odzież do spania, odzież dzianina, odzież dziecięca, odzież
dziewczęca, odzież dżinsowa, odzież lniana, odzież męska
damska i dziecięca, odzież niemowlęca, odzież nieprzemakalna, odzież sportowa, odzież w stylu sportowym, odzież
wierzchnia dla chłopców, odzież wierzchnia dla dziewcząt,
odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla kobiet,
odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież wierzchnia dla niemowląt, odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia na złe
warunki pogodowe, odzież wodoodporna, ogrodniczki,
okrycia przeciwdeszczowe, pajacyki dla dzieci odzież, piżamy, pikowane kurtki odzież, płaszcze przeciwdeszczowe,
płaszcze sportowe, płaszcze zimowe, podkoszulki sportowe,
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki z długimi rękawami,
rampersy, rękawiczki zimowe, skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, śliniaki dla niemowląt, śpioszki pajacyki, śpioszki
pajacyki odzież, spodenki, spódnice, spodnie, spodnie dresowe, spodnie dziecięce, spodnie od dresu, spodnie pumpy,
spodnie sportowe, spodnie sztruksowe, spodnie wierzchnie, stroje sportowe, sukienki damskie, sukienki dla niemowląt i małych dzieci, swetry, szale, szaliki odzież, szlafroki, szlafroki wypoczynkowe, szorty, szorty odzież, szorty sportowe,
T-shirty z krótkim rękawem, ubrania codzienne, wyprawki
dla niemowląt, wyprawki dla noworodków, wyprawki dziecięce odzież.
(210)
(731)

488164
(220) 2018 07 12
WOŁOWSKI PAWEŁ STREET GARAGE,
Rembelszczyzna

Nr ZT33/2018

(540) SG

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 12 amortyzatory zawieszenia w pojazdach,
bagażniki do pojazdów, błotniki, hamulce do pojazdów,
kierownice do motocykli, kierunkowskazy do pojazdów,
klaksony do pojazdów, korki do zbiorników paliwa w pojazdach, łańcuchy do motocykli, motocykle, nadwozia pojazdów, nóżki motocyklowe, obręcze do piast kół, okładziny
hamulcowe do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną,
wodną lub kolejową, pojazdy do poruszania się po wodzie,
pojazdy elektryczne, pokrowce na siodełka motocyklowe,
przekładnie do pojazdów lądowych, przyczepy motocyklowe boczne, ramy do motocykli, rowery, rowery elektryczne,
sakwy przystosowane do motocykli, silniki do motocykli,
silniki do pojazdów lądowych, silniki do rowerów, silniki
elektryczne do pojazdów lądowych, siodełka do motocykli,
skrzynie biegów do pojazdów lądowych, skutery wyposażone w silnik, spojlery do pojazdów, tarcze hamulcowe
do pojazdów, trycykle, turbiny do pojazdów lądowych,
35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, pokazy towarów
dotyczących motocykli oraz części i akcesoriów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, produkcja filmów reklamowych dotyczących motocykli oraz części i akcesoriów, projektowanie
materiałów reklamowych dotyczących motocykli oraz
części i akcesoriów, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych dotyczących motocykli, publikowanie
tekstów reklamowych, 37 przebudowa motocykli, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, konserwacja i naprawy
pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, lakierowanie, malowanie, odnawianie dzieł sztuki oraz pojazdów
zabytkowych, polerowanie pojazdów, regeneracja maszyn
zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników
zużytych lub częściowo zniszczonych, smarowanie pojazdów, usługi napraw awarii pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją.
(210) 488176
(220) 2018 07 13
(731) BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) VIA tms

Nr ZT33/2018
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, automatyczne sekretarki, chipy [układy scalone], chipy z kodem dna,
drukarki komputerowe, dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, hologramy, identyfikacyjne karty magnetyczne, instalacje
elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania
procesami przemysłowymi, inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), inteligentne pierścionki, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kable
elektryczne, kamery termowizyjne, karty inteligentne [karty
z układem scalonym], kasy rejestrujące, klawiatury komputerowe, kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne
bransoletki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne,
kodowane karty-klucze, komputery, komputery przenośne
[podręczne], końcówki [elektryczność], korektory graficzne
[urządzenia audio], liczniki, liczniki obrotów, logi [instrumenty pomiarowe], lornetki, lupy [optyka], ładowarki do baterii,
łączniki elektryczne, magnetyczne nośniki danych, maszyny
do liczenia i sortowania pieniędzy, mikrofony, mikroprocesory, modemy, monitory [programy komputerowe], monitory
[sprzęt komputerowy], myszy [sprzęt do przetwarzania danych], naboje na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, napędy dysków do komputera, nośniki do rejestracji
dźwięku, okulary 3D, okulary inteligentne, optyczne czytniki
znaków, optyczne nośniki danych, osłony do gniazdek elektrycznych, osobiste urządzenia stereofoniczne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe
nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, projektory, przekaźniki elektryczne, przełączniki czasowe automatyczne,
przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność], przenośne odtwarzacze multimedialne, przetworniki
elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody akustyczne,
przewody elektryczne, przyrządy do śledzenia aktywności
do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy nawigacyjne, przyrządy pomiarowe, publikacje elektroniczne, do pobrania, pulpity rozdzielcze [elektryczność], puszki odgałęźne [elektryczność], puszki
przyłączeniowe [elektryczność], roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, słuchawki [zakładane
na głowę], słuchawki telefoniczne, smartfony, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, stacje ładowania
dla pojazdów elektrycznych, stacje taśm magnetycznych dla
komputerów, szafy rozdzielcze [elektryczność], tablety, taśmy
do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony
komórkowe, telegrafy |urządzenia|, telepromptery [wyświetlacze tekstów], tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące],
transformatory elektryczne, układy scalone, urządzenia
do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia
do detekcji podczerwieni, urządzenia do fakturowania, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do przetwarzania danych,
urządzenia do rejestrowania czasu, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania odległości,
urządzenia do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, urządzenia
nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia systemu GPS, urządzenia telewizyjne, urządzenia
zdalnego sterowania, wagi precyzyjne, walkie-talkie, wideofony, wilgotnościomierze, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki strat elektrycznych,
wzbudniki elektryczne, zamki elektryczne, zawory elektro-
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magnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], zestawy
do korzystania z telefonu bez użycia rąk, zestawy na głowę
do rzeczywistości wirtualnej, złącza do przewodów elektrycznych, złączki do przewodów [elektryczność], zmieniacze automatyczne [jukebox] do komputerów, znaki cyfrowe,
znaki drogowe świecące lub mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne, znaki, świecące, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie programami dla
osób często podróżujących drogą powietrzną, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy
kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania rynkowe,
badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, fakturowanie,
fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe
zarządzanie plikami, negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, optymalizacja stron internetowych, 38 informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych,
komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych,
łączność poprzez terminale komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych
z globalną siecią komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie wiadomości, transmisja plików
cyfrowych, usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne,
usługi teleksowe, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie
wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci
komputerowych, wypożyczanie faksów, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń
do przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do baz
danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych, badania techniczne,
chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, elektroniczne monitorowanie identyfikujących
informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, hosting serwerów, hosting stron internetowych,
instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, monitoring systemów komputerowych przy
użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów kom-
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puterowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych,
odblokowywanie telefonów komórkowych, odzyskiwanie
danych komputerowych opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], powielanie programów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, programowanie
komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych
dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika,
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie
technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii
informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi w zakresie
ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu
do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów www,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(210) 488177
(220) 2018 07 13
(731) BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) VIA TMS
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, automatyczne sekretarki, chipy [układy scalone], chipy z kodem dna,
drukarki komputerowe, dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, hologramy, identyfikacyjne karty magnetyczne, instalacje
elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania
procesami przemysłowymi, inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), inteligentne pierścionki, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kable
elektryczne, kamery termowizyjne, karty inteligentne [karty
z układem scalonym], kasy rejestrujące, klawiatury komputerowe, kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne
bransoletki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne,
kodowane karty-klucze, komputery, komputery przenośne
[podręczne], końcówki [elektryczność], korektory graficzne
[urządzenia audio], liczniki, liczniki obrotów, logi [instrumenty pomiarowe], lornetki, lupy [optyka], ładowarki do baterii,
łączniki elektryczne, magnetyczne nośniki danych, maszyny
do liczenia i sortowania pieniędzy, mikrofony, mikroprocesory, modemy, monitory [programy komputerowe], monitory
[sprzęt komputerowy], myszy [sprzęt do przetwarzania danych], naboje na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, napędy dysków do komputera, nośniki do rejestracji
dźwięku, okulary 3D, okulary inteligentne, optyczne czytniki
znaków, optyczne nośniki danych, osłony do gniazdek elektrycznych, osobiste urządzenia stereofoniczne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe
nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, projektory, przekaźniki elektryczne, przełączniki czasowe automatyczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory
[elektryczność], przenośne odtwarzacze multimedialne,
przetworniki elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody akustyczne, przewody elektryczne, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazy-
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wania temperatury, przyrządy nawigacyjne, przyrządy
pomiarowe, publikacje elektroniczne, do pobrania, pulpity
rozdzielcze [elektryczność], puszki odgałęźne [elektryczność], puszki przyłączeniowe [elektryczność], roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, słuchawki
[zakładane na głowę], słuchawki telefoniczne, smartfony,
sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów,
stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, stacje taśm
magnetycznych dla komputerów, szafy rozdzielcze [elektryczność], tablety, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, telegrafy
|urządzenia|, telepromptery [wyświetlacze tekstów], tokeny
bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], transformatory
elektryczne, układy scalone, urządzenia do automatycznego
kierowania do pojazdów, urządzenia do detekcji podczerwieni, urządzenia do fakturowania, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odtwarzania dźwięku,
urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania czasu, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania odległości, urządzenia do światłokopii,
urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia elektryczne
do zdalnego zapłonu, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów
[komputery pokładowe], urządzenia systemu GPS, urządzenia telewizyjne, urządzenia zdalnego sterowania, wagi precyzyjne, walkie-talkie, wideofony, wilgotnościomierze, wskaźniki
elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki
strat elektrycznych, wzbudniki elektryczne, zamki elektryczne, zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk,
zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, złącza
do przewodów elektrycznych, złączki do przewodów [elektryczność], zmieniacze automatyczne [jukebox] do komputerów, znaki cyfrowe, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne, znaki, świecące,
35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie,
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności
gospodarczej, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie
danych do -), komputerowe zarządzanie plikami, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
optymalizacja stron internetowych , 38 informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale
komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową,
poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie wiadomości, transmisja plików cyfrowych, usługi telefoniczne,
usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi trasowania
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i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie
wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajem
sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, wypożyczanie faksów, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów,
wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych,
badania techniczne, chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, elektroniczne monitorowanie
identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży
tożsamości w Internecie, hosting serwerów, hosting stron
internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych,
inna niż konwersja fizyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa
danych, odblokowywanie telefonów komórkowych, odzyskiwanie danych komputerowych opracowywanie projektów
technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], powielanie
programów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego,
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projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla
osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii
informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi w zakresie
ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu
do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów www,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
488178
(220) 2018 07 13
MTB-GROUP TOMASZ BARGIEL,
SZYMON SZYMONIAK, MICHAŁ MALINA
SPÓŁKA JAWNA, Myślenice
(540) MTB GROUP sports equipment
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.08, 02.01.23
(510), (511) 6 przenośne konstrukcje z metalu, metalowe
elementy usztywniające konstrukcję, 28 sprzęt sportowy,
sprzęt do treningów sportowych.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

477082, 477496, 484635, 486066, 486251, 486301, 486303, 486305, 486917, 486918, 487482, 487537, 487713,
487725, 487900, 487901, 487903, 488123

2

477500, 484266, 488123

3

482769, 482770, 482801, 482802, 483881, 483882, 484519, 484619, 484678, 485790, 485792, 485796, 485799,
485802, 485822, 485823, 486812, 487063, 487076, 487078, 487079, 487080, 487483, 487526, 487571, 487572,
487722, 487900

4

487097, 487219, 487220, 487900

5

477082, 482194, 482769, 482801, 482802, 482967, 483881, 483882, 484245, 484519, 484523, 484619, 484620,
484678, 485790, 485792, 485796, 485799, 485802, 485822, 485823, 486394, 486470, 486521, 486554, 486861,
486865, 486917, 486941, 487063, 487066, 487068, 487073, 487075, 487076, 487078, 487079, 487080, 487082,
487136, 487164, 487526, 487536, 487537, 487581, 487656, 487877, 487924, 487925, 487928, 487937, 488148,
488150, 488153

6

477126, 477127, 484673, 485747, 486066, 487777, 488178

7

478007, 484646, 484673, 484689, 484993, 487117, 487657, 487936

8

484993, 487117

9

457273, 466814, 477086, 477087, 477107, 478123, 480626, 481192, 481193, 482649, 482996, 483995, 484626,
484638, 484673, 484685, 484993, 486066, 486141, 486144, 486211, 486424, 486446, 486448, 486452, 486529,
486530, 486675, 486826, 487001, 487056, 487057, 487060, 487061, 487062, 487117, 487556, 487652, 487701,
487861, 487890, 487891, 487929, 487936, 488146, 488176, 488177

10

483881, 483882, 483995, 484519, 484685, 485790, 485792, 485796, 485799, 485802, 485822, 485823, 486738,
486809, 486819

11

483995, 484678, 484689, 484993, 487117, 487219, 487220, 487533, 487657, 487943

12

478123, 484673, 484993, 485020, 486633, 486647, 487657, 487725, 487970, 488164

14

485052, 485053, 485055, 486529, 486530, 486882, 487117, 487929

16

457273, 466814, 482649, 482996, 484560, 484673, 484685, 484990, 485840, 486066, 486424, 486446, 486448,
486452, 486826, 487117, 487556, 487816, 487834, 487937

17

487725, 488123

18

478123, 484269, 484608, 484993, 485034, 485052, 485053, 485055, 486066, 486882, 487100, 487117, 487929

19

477126, 477127, 477496, 484266, 484985, 486251, 488123

20

484626, 484638, 484673, 484993, 485020, 485034, 486066, 486529, 486530, 487117

21

484685, 484990, 484993, 485083, 487117, 487219, 487220, 487483

22

477134, 477135, 484673

24

486554

25

457273, 466814, 478123, 483995, 484229, 484269, 484608, 484701, 484990, 485052, 485053, 485055, 485083,
485451, 485452, 485453, 485454, 485455, 485456, 485458, 485459, 485460, 485461, 485655, 486424, 486446,
486448, 486452, 486554, 486882, 487100, 487117, 487858, 487859, 487905, 487929, 488163

26

487929

28

477186, 478123, 484993, 486424, 486433, 486446, 486448, 486452, 486742, 487117, 487527, 487569, 488178

29

477500, 478098, 485034, 485310, 485451, 485452, 485453, 485454, 485455, 485456, 485458, 485459, 485460,
485461, 486568, 487164, 487571, 487656, 487894, 487944, 488012, 488037, 488156

30

477500, 481933, 484678, 485451, 485452, 485453, 485454, 485455, 485456, 485458, 485459, 485460, 485461,
486521, 486763, 486772, 486810, 487117, 487123, 487164, 487594, 487656, 487878, 487885, 487972, 488012,
488037

31

477082, 484678, 486066, 486684, 486861, 486865, 486918, 487164, 487536, 487571, 487847, 487874, 487944
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2

32

477500, 484523, 484678, 485451, 485452, 485453, 485454, 485455, 485456, 485458, 485459, 485460, 485461,
486374, 486613, 486614, 486958, 487117, 487164, 487215, 487656, 487818, 487819, 487821, 487886, 487894,
488024, 488037

33

477500, 478105, 478106, 478164, 487105, 487976

34

486960

35

457273, 466814, 477086, 477087, 477162, 477520, 478007, 478098, 478123, 478164, 481192, 481193, 482297,
482382, 482649, 482996, 483995, 484008, 484229, 484240, 484241, 484243, 484249, 484269, 484407, 484523,
484526, 484560, 484608, 484620, 484678, 484683, 484701, 484990, 485020, 485310, 485451, 485452, 485453,
485454, 485455, 485456, 485458, 485459, 485460, 485461, 485723, 485747, 485840, 486066, 486141, 486144,
486155, 486157, 486158, 486184, 486211, 486251, 486301, 486303, 486305, 486424, 486433, 486446, 486448,
486452, 486486, 486487, 486529, 486530, 486631, 486636, 486639, 486641, 486642, 486644, 486645, 486646,
486696, 486809, 486819, 486826, 486882, 486917, 486932, 486941, 486960, 487001, 487013, 487100, 487117,
487123, 487482, 487542, 487556, 487572, 487652, 487656, 487701, 487807, 487834, 487861, 487874, 487890,
487891, 487893, 487900, 487910, 487911, 487932, 487936, 487937, 487943, 487944, 487952, 488012, 488027,
488069, 488070, 488071, 488072, 488073, 488074, 488075, 488076, 488077, 488125, 488146, 488156, 488164,
488176, 488177

36

482649, 482996, 484137, 484407, 484526, 484990, 485723, 485840, 486116, 486251, 486659, 486675, 487031,
487032, 487545, 487548, 487553, 487807, 487861, 487890, 487946, 487952, 488027, 488069, 488070, 488071,
488072, 488073, 488074, 488075, 488076, 488077, 488147

37

477162, 478007, 478123, 484137, 484526, 484673, 484985, 486116, 486141, 486144, 486696, 487031, 487032,
487117, 487495, 487542, 487545, 487548, 487657, 487807, 487891, 487936, 487943, 487952, 488005, 488085,
488147, 488164

38

457273, 477107, 481192, 481193, 482382, 486141, 486144, 486211, 486424, 486446, 486448, 486452, 486826,
487556, 488160, 488176, 488177

39

478007, 478123, 484008, 484678, 486141, 486144, 486251, 486659, 487013, 487097, 487224, 487259, 487269,
487657, 487712, 487874, 487952, 488005, 488089

40

477107, 485013, 486556, 486562, 486882, 487343, 487657, 487712, 487910

41

457273, 466814, 478123, 480626, 482297, 482996, 484240, 484241, 484243, 484249, 484265, 484267, 484269,
484560, 484565, 484608, 484613, 484673, 485083, 486066, 486141, 486144, 486277, 486278, 486424, 486433,
486446, 486448, 486452, 486582, 486631, 486636, 486639, 486641, 486642, 486644, 486645, 486646, 486659,
486791, 486809, 486819, 486826, 486882, 487013, 487040, 487117, 487527, 487529, 487556, 487761, 487762,
487834, 487866, 487890, 487898, 487930, 487952, 487966, 488146, 488160

42

457273, 477086, 477087, 477162, 477520, 480626, 482382, 482649, 482967, 482996, 484137, 484240, 484241,
484243, 484249, 484526, 484673, 486066, 486141, 486144, 486251, 486424, 486446, 486448, 486452, 486582,
486631, 486639, 486642, 486644, 486675, 486809, 486819, 486826, 486882, 487031, 487032, 487117, 487544,
487545, 487548, 487556, 487652, 487701, 487712, 487890, 487891, 487910, 487911, 487936, 487943, 487952,
487953, 488000, 488002, 488125, 488146, 488147, 488160, 488176, 488177

43

478164, 481741, 484008, 484383, 484407, 485451, 485452, 485453, 485454, 485455, 485456, 485458, 485459,
485460, 485461, 485840, 486597, 486659, 486772, 486791, 486810, 486864, 486882, 486905, 487040, 487123,
487164, 487528, 487887, 487898, 487930, 487972, 488012, 488037, 488156

44

482967, 484269, 484678, 486066, 486659, 486669, 486684, 486696, 486809, 486819, 487153, 487164, 487210,
487550, 487711, 487834, 487874, 487914

45

457273, 482996, 485013, 486659, 487556, 487863, 487865, 488027

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

1918 2018
1996 ZAGŁOBA POLSKA TRADYCJA SMAKU
360
360°
ADMICON
ADMICON
AGROPIR płyty warstwowe
AKADEMIA SPORTOWEJ PRZYGODY
www.akademia.org.pl
alpix Specjalistyczne Prace Wysokościowe
Apikand
Arthro HA
Aventador
BABY FULL
BALTICA EQUESTRIAN SPRING TOUR
BALTICA EQUESTRIAN SUMMER TOUR
BALTICA
BARBERSHOP PAN BRZYTWA
BDE24.PL BESKIDZKI DYSTRYBUTOR
ELEKTRONIKI
BLASTER LIGHT
BLIZZARD
blue AIPA KLITORIA TERNATEŃSKA
BOBO CAFÉ
BODZIOHA
BONJO
BOOKLAND KSIĘGARNIE JĘZYKOWE
BRANDGLOW
BWS LAST HARVEST EXCLUSIVE
cartér
CASE
CBRF Centrum Badawczo-Rozwojowe
im. M. Faradaya GRUPA Energa
Cement Ożarów
Centrum Badawczo Rozwojowe
im. M. Faradaya Grupa Energa
CENTRUM MEDYCZNE PERSONA
CERT Energa
CERT Energa
Chleb dla życia
CHMURA FAKTUR
CLINDAVAG
COMBU ENERGY. I możesz tak bez końca
COMBU ENERGY. I możesz tak
bez końca…bez końca…bez końca…
CRUX PERSONAL TAILORING

487556
478098
486141
486144
477086
477087
477127
487529
487542
487847
486865
487887
466814
484265
484267
484269
486669
487932
486742
488153
487821
487040
487224
487569
484560
487910
487976
486958
487953
486644
486251
486639
487153
486631
486642
481933
482649
487925
486613
486614
485013

CURRY HOUSE
CZERWONY PIEC
CZUJE, ZE ODLATUJE
DCG DENI CLER GROUP
Deodol
DermoSkrzypforte
DiabetoStrong
DOBERSON
Dobromir
Dr Scott Zdrowie & Zabawa
Drużyna Energii
DZIKA OWCA
e EXECO
EE
ELDA
Energa dla Ciebie
ENERGA
ENTERIS
ENZYMY CYTOKININA MINERAŁY
BIOSTYMULANTY
e-otoczenie.pl
EPIC GAMES
EPICENTRUM
EQUES INVESTMENT TFI SA
eRODO.eu
Estecelle Dermal Filler First Line
EVENTHALIA
EXFITO
FALGRO
FEMICLIN
FGB FIGURKOWE GRY BITEWNE
fiberpay
Figlarna Bożena
Findarts DUO
FITAJ
FONEO
ftp FUNDACJA TECHNIKI POLSKIEJ POLISH
TECHNIC FUNDATION
FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA‚
"Być dobrym jak chleb"
Fundacja jestem
gastrovit
GENO Dr Wilsz
GERDA
GLOSS PREMIUM EXELENT

488037
486772
484608
487929
486861
487066
487068
483995
486918
487483
486641
478164
477162
487777
487657
486646
486633
487581
486684
477520
480626
487914
487553
488125
484519
487013
477500
484635
487924
486433
487861
487818
484245
488146
486696
484249
486659
487711
482194
482770
484526
485747
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1

GLUTEN APPETIT
GOMEZ
Grandio
h HORIZON CLINIC MEDYCYNA
REGENERACYJNA
HartMet
Hauster
Hauster
HEKO JESTEM ODPORNY NA UV
HepaStrong
HEROS
HEROS
Hit Transport i spedycja.
Hubert Szawaryński, Tomasz Zieliński
HiT TRANSPORT SPEDYCJA
HUBERT SZAWARYŃSKI TOMASZ ZIELIŃSKI
HM
Home life
HORIZON MEDICAL CENTER KLINIKA
MEDYCYNY REGENERACYJNEJ
HOTDOGERIA VAN DOG
HOTDOGERIA VAN DOG
HOTDOGERIA VAN DOG
HOTDOGERIA VAN DOG
HOTDOGERIA VAN DOG
HOTDOGERIA VAN DOG
Hotel BROWAR & apartamenty B
Hotel Le Regina Warsaw
HUMUS BLACK GOLD
HYDRO ALGA FLOSLEK
I LOVE RYTEL
I możesz tak bez końca
I’M READY
In Style Travel LUXURIOUS JOURNEYS
INVOTECH
ionVit
iWealth
IZOLPLUS
IZOPIR płyty izolacyjne
JANUSZ MOCZYWĄS
Jazz’n’Chill
Jeszcze raz
JUVIT - STRAŻNICY TWOJEGO SKARBU
KASZKERSY
KBW
koper
KROTGAZ
KUBIKUS
KULINARNY Ocet spirytusowy 10%
La Vida
Level Up. Przejdź na następny poziom
LODOVE

109

2

1

2

488012
487877
484229

LONG4LASHES COLOR POWER
LONG4LASHES FACE-MODELING
LONG4LASHES HARD EXTREME
LONG4LASHES HYDRATION POWER
LONG4LASHES PLEX POWER
LONG4LASHES SHINE POWER
LUMA
M PLUS M
Mac-Trans
MACV
MACZFIT
MAGIC BASKETBALL
MAGICZNA KLINIKA NAJLEPSI LEKARZE
W NAJLEPSZYCH CENACH
MAGNAT SZTUKA ŁĄCZENIA SMAKÓW
DWORY MAGNACKIE Noblesse Oblige
TRADYCJA POKOLEŃ
MAJESTIK
Malinówko
MARKETING MASTERCLASS
marsjanki
matostretch
MATRIOSZKA
MAXMASTER GREENCOOL
MaxMaster Pro
MAXMASTER VIOLETCOOL
medaSEPT QUALITY TO PROTECT
MEDTECH Poland
MEDTECH Polska
MEDTECH Polska
Medycyna Kliniczna
mElements
milko
Milowe
MISTRZOWSKA JEDENASTKA SMARTFONÓW
MLU Polska
Morsowa Korona Wisły
MOSSO
Mr POWER CLUB
MTB GROUP sports equipment
murator.pl
MUSCLE POWER
Musicae Antiquae Collegium Varsoviense
Muzeana
Nasza Tłocznia 100% naturalnie
Naturell BERGAMOTA 100
Naturell GLUKOZAMINA+C
NOWE KAMIENICE
NOWELIZATOR
ODNOWA ARGAN+ FLOSLEK
OlVita Jedz zdrowo! Żyj długo!
Optilo

487063
487526
487080
487079
487078
487076
485052
484689
488089
487762
487164
487816

486819
486562
488148
488150
487725
487075
487863
487865
487269
487259
486556
484993
486809
485451
485452
485453
485455
485458
485460
486864
484407
487482
482769
487866
486374
478123
484008
484646
484678
485723
484266
477126
487819
457273
478105
484620
486763
488027
487544
487097
478007
487878
486554
487886
487123

487550

487105
488123
487898
482297
487928
486738
484683
487903
487900
487901
484685
486157
486158
486184
486582
486675
487656
487527
486211
487891
484613
487970
486597
488178
486826
486941
487761
488160
487894
485823
485822
488002
487911
482801
487571
487701
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1

OPTIMA-145
OPTIMA-24
OSTRO
OSTRO
OZMO
P FANTASTYCZNE MIEJSCE SPOTKAŃ
PanBe balony eventowe
PAPA DIEGO ŚWIEŻY MEKSYK
PAPA DIEGO ŚWIEŻY MEKSYK
PAPA DIEGO ŚWIEŻY MEKSYK
PAPA DIEGO ŚWIEŻY MEKSYK
pasta miasta
PERSO.IN
petka
PIESOLOGIA
Planco
PLANTWEAR
PLATAN CENTRUM HANDLOWE
POGROMCY PLAM
POL IN ENG
POLAND IN ENGLISH
POLITYKA INSIGHT PLATFORMA WIEDZY
POLITYKA INSIGHT
POLITYKA INSIGHT
polmass
POLSKA GENETYKA
polski MEDTECH
PONTIS PD
PONTIS PM
PONTIS PS
PREMIUM CLEAN
PROBON.pl
Profesjonal24
PROMAG MAGAZYN LOGISTYKA
TRANSPORT WEWNĘTRZNY
PROMO PLUS
PUBQUIZ
Qartis
RAWLPLUGS
REC
RECEPTO
RED PIG
reMEDIQ
RENEW ARGAN+ FLOSLEK
rewers pożyczki gotówkowe
RiNGO
ROBOCUT
Rodzinne Skarby
Roland
RSC

Nr ZT33/2018

2

1

487057
487056
487858
487859
487885
485083
485020
485454
485456
485459
485461
486810
487834
486960
486791
488147
486530
484990
487495
486448
486452
484243
484240
484241
477082
486066
486155
487062
487060
487061
488085
487943
484137

RYBNICKI BROWAR RZEMIEŚLNICZY
DAWNA RECEPTURA NATURALNE SKŁADNIKI
DOSKONAŁY SMAK RYBNICKIE PEŁNE JASNE
CYSTERSKIE Lager
SAGARIS
SAGARIS
SAM
SarVita
SERY ROMANA KLUSKI
SG
Shellter HOTEL & APARTMENTS
SIEMA NA KARTĘ
SIEMA SMARTFONA
SINCE 1997 Marszal
SinuStrongforte
SkrzypStrong
SKUP I EKSPORT DZICZYZNY WELES Sp. z o.o
slimKo
SlimStrong
SŁAWA
SMAK SPORTU
SmartBaker
SO NICE NORDIS
SODA ASH dense
SODA ASH light
SODA ASH
SOYAFOODS
SPA CEYLON
SPECJALISTYKA CZECHÓW Sp. z o.o.
Spiżarnie JANA
STH
STREFA ABO
STREFA MOCY SMAK SPORTU
SUNEW
SUPERIOR
SURFER
SUSHI KATEI
świat farmacji Produkt Roku Apteka
Media Sp. z o.o.
Świeć się Akcję zasila Energa
Świeć się z Energą
TATRZAŃSKI FESTIWAL BIEGOWY
TATRA FEST BIEG
TAXOLOGIKA
TCN
TERCET ZAUROCZENI TARGÓWKIEM
TERCET
TETRAPUR
Thermal
TLC INWEST
tołpa: spa detox.
Tom Trans

484673
487001
484565
477107
487117
486277
486917
486905
484619
482802
487946
487712
487343
484523
486882
486278

2

487215
487031
487032
487972
487713
486568
488164
485840
481193
481192
487874
487073
486470
485034
487533
486394
487220
486486
487652
487594
486305
486303
486301
487944
486812
487210
485310
487807
486446
486487
487572
485655
488156
481741
487893
486645
486636
487966
482996
477135
487548
487545
477496
483881
486116
487722
488005
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1

2

Toxline
TSN
tutej.pl
TVP TYGODNIK
Twierdza Smaku
ukiel
Ultravox Maxe - Silny lek na ból gardła
Ultravox Maxe - Ultra moc na bolące gardło
Ultravox Maxe - Ultra siła w walce
z bólem gardła
Ultravox Maxe
Ultravox
UniKorona Akcje
UniKorona Obligacje
UniKorona Pieniężny
UniKorona Zrównoważony
UniLokata
UniObligacje Aktywny
UniObligacje: Nowa Europa
UniRegularna Wypłata
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
UniStabilny Wzrost
Unituss Junior

487537
477134
482382
486424
487930
488024
485799
485796
485802
485792
485790
488069
488070
488071
488072
488073
488074
488075
488076
488077
487136

111
1

2

UpToU

484701

V1RAGE

487952

Veles Gear

487905

VIA tms

488176

VIA TMS

488177

Vita Strong

487082

Wita-Gen Klinika Witaminowa

482967

Wojtek

478106

WSB

487890

X-KOM G4M3R

484626

X-KOM HOME & OFFICE

484638

XMOR

477186

YUNULAY

488163

ZAPIEKANKI u PANDY

484383

ZDROWY LIZAK MNIAM MNIAM

486521

ZEPWN

487936

ZKS OLIMPIA ELBLĄG

486932

ZPB Knurów Zakład Produkcji Betonów
Małgorzata Waluszek

484985

ZUBR ZAKŁAD USZLACHETNIANIA BIAŁKA
ROŚLINNEGO

487536

ZUZII

487937

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.
570198
980743
1130162
1410906
1412258
1414189
1414197
1414203
1414220
1414235
1414273
1414282
1414299
1414395
1414429
1414440
1414442
1414480
1414502
1414503
1414504
1414510

CYBELEC (2018 07 10)
9
DEC (2018 07 01)
CFE: 27.01.01
7
EASYDRAIN (2017 10 05)
11
aplus Automotive Parts (2018 05 03)
CFE: 27.05.10, 29.01.13
12, 35
Fe-Moi DORER (2018 04 09, 2018 01 23)
3
weyep (2018 04 24)
CFE: 27.05.01
18
ALMA CERAMICA (2018 03 13, 2018 02 08)
CFE: 26.03.04, 29.01.15
19
Neo smartpen (2018 05 18, 2018 05 09)
CFE: 26.03.23, 26.05.12, 26.11.25
9
QUANTARD (2018 04 10,
35, 36, 42
2017 10 10)
MUCOSAT (2018 03 23,
5, 10, 44
2017 10 05)
BORCHE (2018 04 16)
CFE: 27.05.01
7
LAIYU (2018 04 24)
CFE: 27.05.01
1
MILURIFEB (2018 02 07, 2017 12 11)
5
LFC method (2018 04 09, 2017 10 16) 9, 42
X-Shield (2018 05 14)
7, 17
MRIYA AGROHOLDING (2017 12 14)
CFE: 05.07.02, 27.05.01,
35, 36, 37, 39, 40, 44
29.01.13
(2017 12 26, 2017 11 28)
CFE: 24.05.01, 26.11.01, 29.01.14
35, 36
VOLYA (2018 04 12)
CFE: 26.02.07, 29.01.13
6, 11, 37
fabregas (2018 04 27)
CFE: 27.05.09, 29.01.12
25, 35
(2017 12 27, 2017 07 28)
CFE: 26.01.01, 29.01.01
12
KYH (2018 05 22)
CFE: 27.05.11
12
(2017 12 27, 2017 07 28)
CFE: 26.01.01, 29.01.02
12

1414524
1414651
1414706
1414721
1414742
1414768
1414800
1414836
1414858
1414875
1414885
1414925
1415072
1415073
1415096
1415098
1415114
1415143
1415145
1415182
1415223
1415254

IFCEM (2018 02 23, 2017 12 15)
CFE: 26.01.03, 27.05.01, 28.05.00, 29.01.12
19
M MARQUIS (2018 05 03)
CFE: 26.11.07, 27.03.12
1, 4, 31, 39
Beauty Omelette
3, 25, 35, 41
(2018 05 10)
THERMAFLOW (2018 03 09, 2017 09 15) 19
SIMPRA (2017 09 21, 2017 09 21)
1, 2, 35
CENTAUR (2018 02 21,
16, 35, 36, 41
2017 09 06)
ZCHT (2018 01 25)
CFE: 24.07.01, 26.11.03
32
B baut (2018 03 30)
CFE: 26.03.23, 27.01.01, 29.01.13
6
Werther’s Orginal Soft Eclairs
30
(2018 06 07, 2018 01 16)
Bonart (2018 05 03)
CFE: 24.09.14, 27.05.02, 29.01.14
30
Alfa Chef (2018 04 25)
CFE: 27.05.01
6, 11
ICYMI (2018 03 19, 2018 03 05)
38, 41
UBC group (2018 03 06, 2017 12 19)
CFE: 11.03.03, 26.01.03, 27.05.10
7, 11, 35
Memorika (2018 03 19, 2018 03 01)
35, 41
GH GOLDSTAR HOME (2018 04 04)
CFE: 26.11.01, 27.05.01
24
YUNLONG (2018 04 24)
CFE: 04.03.03, 27.05.01, 28.03.00
24
ELPIDA (2018 05 18, 2017 12 12)
5
FengQiTongYan (2018 05 22)
CFE: 04.03.20, 26.11.03, 28.03.00
33
Liberika (2018 03 19, 2018 03 01)
35, 41
EL (2018 04 24, 2018 01 03)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
9
HORIZONT (2017 12 18)
7, 8, 9
CHERNOBYL TOUR
41
(2018 05 21)

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1414282,

1414651,

1414742

2

1414742

3

1412258,

4

1414651

5

1414235,

1414299,

1415114

6

1414480,

1414836,

1414885

7

980743,

1414273,

1414429,

1415072,

1415223

8

1415223

9

570198,

1414203,

1414395,

1415182,

1415223

1414706

10

1414235

11

1130162,

1414480,

1414885,

1415072

12

1410906,

1414503,

1414504,

1414510

16

1414768

17

1414429
1414721

18

1414189

19

1414197,

1414524,

24

1415096,

1415098

25

1414502,

1414706

30

1414858,

1414875

31

1414651

32

1414800

33

1415143

35

1410906,
1414768,

1414220,
1415072,

1414440,
1415073,

1414442,
1415145

36

1414220,

1414440,

1414442,

1414768

37

1414440,

1414480

38

1414925

39

1414440,

40

1414440
1414925,

1415073,

1414502,

1414706,

1415145,

1415254

1414651

41

1414706,

1414768,

42

1414220,

1414395

44

1414235,

1414440

1414742,

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.
480388
478516
481322
480383
481923
483811

Chanel SARL
2018 05 04
20, 35
Honda Motor Co., Ltd.
2018 05 07
12
VolkerWessels Intellectuele Eigendom B.V.
2018 05 18
6, 7, 8, 19
H-D U.S.A., LLC
2018 06 18
9, 12, 35, 37, 42
IGLOTEX DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 06 12
29, 30, 35
SAGLIKLI GIDA ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARET
A.S. Celaliye Mahallesi Baglarbasi
2018 07 20
32

484443
484968
482377
483441
483712
483479

AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 07 20
AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 07 20
GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA
2018 07 23
Jennyfer S.A.
2018 07 23
Raffaele Caruso S.p.A.
2018 07 23
3M Company
2018 07 23

5
5
32
18, 25
25
9

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1392322
1396020

ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG
2018 07 23
Take-Two Interactive Software, Inc.
2018 07 23

1402635
3
9

Bahlsen GmbH
2018 07 25

30

SPIS TREŚCI
OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W URZĘDZIE PATENTOWYM
ZNAKACH TOWAROWYCH
ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. .............

4

Wykaz klasowy znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. ........................ 106
Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. .............. 108

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH ............................. 112
Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
międzynarodowych znaków towarowych ................................................................................................................................................. 113

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
na podstawie art. 15217 ustawy – Prawo własności przemysłowej ................................................................................... 114
INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej ................................................................................... 115

