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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 ZT37

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W URZĘDZIE PATENTOWYM
ZNAKACH TOWAROWYCH

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 461000
(220) 2016 09 01
(731) GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) LIGA RP
(510), (511) 9 programy komputerowe, publikacje i bazy
danych zapisane na magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicznych nośnikach, płyty i dyski z nagraniami, nośniki do rejestracji dźwięku i obrazu, elektroniczne
bazy danych aktów prawnych, 16 dzienniki, gazety, czasopisma i papierowe dodatki do nich, książki, druki, fotografie, ulotki, cenniki, naklejki, artykuły biurowe, artykuły
i materiały piśmienne, broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mapy, atlasy, kalendarze, 35 usługi dotyczące promocji i reklam prasowych, internetowych i telewizyjnych, usługi agencji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych w mediach publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji
gospodarczych i ekonomicznych, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
prognozy i analizy ekonomiczne, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, telemarketing, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz i systematyzacja tych danych,
wynajmowanie miejsca na reklamę, publikowanie tekstów
reklamowych, doradztwo w sprawach podatkowych w zakresie księgowości, 36 doradztwo w sprawach finansowych, ubezpieczeniowych, usługi finansowe, doradztwo
w sprawach podatkowych, z wyłączeniem księgowości,
38 usługi w zakresie telekomunikacji, zapewnianie wielu
użytkownikom dostępu do informacji komputerowych
w sieciach komputerowych i do baz danych, udostępniania miejsca w Internecie dla prowadzenia na żywo debaty z udziałem wielu internautów („chatroom”), usługi dla
grup dyskusyjnych on-line, łączność i przesyłanie danych,
obrazów i dokumentów przez globalną sieć komputerową, dostarczanie wiadomości przez przekaz elektroniczny,
a także za pomocą innych środków komunikacji, komputerowe listy i grupy dyskusyjne oraz portale społecznościowe, poczta elektroniczna, ogłoszenia elektroniczne,
usługi z zakresu agencji prasowych i informacyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych, również z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej, usługi strony
internetowej zawierającej treści informacyjne dotyczące
wydarzeń w kraju i na świecie, opracowanie i gromadzenie
informacji w dziedzinach powszechnego zainteresowania,
tj. informacji dotyczących wydarzeń w kraju i na świecie,
polityki, edukacji, rozrywki, sportu, serwis internetowy,
mianowicie usługi obejmujące: usługi agencji prasowych,
wypożyczania dostępu do światowej sieci, udostępnianie
Internetu dla forum dyskusyjnego, informacja o telekomunikacji, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami,
łączność przez terminale komputerowe, transfer strumie-

niowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja
programów telewizyjnych, udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń w telekomunikacji, usługi telekonferencji
i wideokonferencji, transmisja przez telewizję kablową,
transmisja programów radiowych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych, usługi ogłoszeń
elektronicznych, usługi multimedialne, mianowicie usługi obejmujące: usługi agencji prasowych, wypożyczania
dostępu do światowej sieci, udostępnianie Internetu dla
forum dyskusyjnego, informacja o telekomunikacji, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie dostępu do baz
danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla
usług związanych z telezakupami, łączność przez terminale komputerowe, transfer strumieniowy danych, transmisja
plików cyfrowych, transmisja programów telewizyjnych,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi
ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń w telekomunikacji, 41 usługi w zakresie edukacji, kształcenia, rozrywki, działalności sportowej i kulturalnej, usługi wydawnicze, usługi
publikowania, usługi zakresu publikowania tekstów, usługi
publikowania elektronicznego z wykorzystaniem globalnej
sieci komputerowej informacji, tekstów, obrazów, gazet,
dzienników, czasopism, książek, druków, fotografii, poradników, broszur, map, atlasów, materiałów reklamowych
i instruktażowych, dodatków do nich, opracowanie i gromadzenie informacji o wydarzeniach politycznych, edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, usługi strony internetowej zawierającej treści edukacyjne, rozrywkowe, sportowe
i kulturalne, usługi w zakresie organizowania debat i dyskusji publicznych, organizowanie i obsługa prasowa kongresów, sympozjów, odczytów, konferencji, seminariów, konkursów. plebiscytów, imprez gospodarczych, kulturalnych,
sportowych, opracowanie i gromadzenie informacji o wydarzeniach politycznych, sportowych, o kulturze, organizacja i obsługa kongresów, sympozjów, odczytów, konferencji, seminariów, konkursów, plebiscytów, imprez gospodarczych, kulturalnych, sportowych, usługi z zakresu edukacji
i nauczania, nauczanie korespondencyjne, informacje edukacyjne, nagrywanie (filmowanie) materiałów wideo na nośnikach do rejestracji dźwięku i obrazu, 42 usługi w zakresie
informatyki: konwersja danych i dokumentów na formę
elektroniczną, opracowywanie i administrowanie stronami
internetowymi dla osób trzecich, prowadzenie portalu internetowego, opracowanie i gromadzenie informacji o pogodzie, wzornictwie, wyposażeniu wnętrz, 45 usługi w zakresie organizowania debat i dyskusji publicznych, porady
prawne, badania prawne, zarządzanie prawami autorskim,
opracowanie i gromadzenie informacji o modzie.
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(210) 461003
(220) 2016 09 01
(731) GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) KOMINEK RZECZPOSPOLITEJ
(510), (511) 9 programy komputerowe, publikacje i bazy
danych zapisane na magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicznych nośnikach, płyty i dyski z nagraniami,
nośniki do rejestracji dźwięku i obrazu, elektroniczne bazy
danych aktów prawnych, 16 dzienniki, gazety, czasopisma
i papierowe dodatki do nich, książki, druki, fotografie, ulotki, cenniki, naklejki, artykuły biurowe, artykuły i materiały
piśmienne, broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mapy, atlasy, kalendarze, 35 usługi dotyczące
promocji i reklam prasowych, internetowych i telewizyjnych,
usługi agencji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
i ogłoszeń reklamowych w mediach publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych i ekonomicznych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, prognozy i analizy ekonomiczne,
analizy rynkowe, badania opinii publicznej, telemarketing,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz i systematyzacja tych danych, wynajmowanie miejsca na reklamę, publikowanie tekstów reklamowych, doradztwo w sprawach
podatkowych w zakresie księgowości, 36 doradztwo w sprawach finansowych, ubezpieczeniowych, usługi finansowe,
doradztwo w sprawach podatkowych, z wyłączeniem księgowości, 38 usługi w zakresie telekomunikacji, zapewnianie
wielu użytkownikom dostępu do informacji komputerowych
w sieciach komputerowych i do baz danych, udostępniania miejsca w Internecie dla prowadzenia na żywo debaty
z udziałem wielu internautów („chatroom”), usługi dla grup
dyskusyjnych on-line, łączność i przesyłanie danych, obrazów i dokumentów przez globalną sieć komputerową, dostarczanie wiadomości przez przekaz elektroniczny, a także
za pomocą innych środków komunikacji, komputerowe listy
i grupy dyskusyjne oraz portale społecznościowe, poczta
elektroniczna, ogłoszenia elektroniczne, usługi z zakresu
agencji prasowych i informacyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych, również z wykorzystaniem globalnej
sieci komputerowej, usługi strony internetowej zawierającej
treści informacyjne dotyczące wydarzeń w kraju i na świecie,
opracowanie i gromadzenie informacji w dziedzinach powszechnego zainteresowania, tj. informacji dotyczących wydarzeń w kraju i na świecie, polityki, edukacji, rozrywki, sportu, serwis internetowy, mianowicie usługi obejmujące: usługi
agencji prasowych, wypożyczania dostępu do światowej
sieci, udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, informacja o telekomunikacji, przesyłanie informacji, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie kanałów
telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami,
łączność przez terminale komputerowe, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń
w telekomunikacji, usługi telekonferencji i wideokonferencji,
transmisja przez telewizję kablową, transmisja programów
radiowych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi
multimedialne, mianowicie usługi obejmujące: usługi agencji prasowych, wypożyczania dostępu do światowej sieci,
udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, informacja
o telekomunikacji, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie kanałów
telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami,
łączność przez terminale komputerowe, transfer strumienio-
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wy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń
w telekomunikacji, 41 usługi w zakresie edukacji, kształcenia,
rozrywki, działalności sportowej i kulturalnej, usługi wydawnicze, usługi publikowania, usługi zakresu publikowania
tekstów, usługi publikowania elektronicznego z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej informacji, tekstów,
obrazów, gazet, dzienników, czasopism, książek, druków,
fotografii, poradników, broszur, map, atlasów, materiałów
reklamowych i instruktażowych, dodatków do nich, opracowanie i gromadzenie informacji o wydarzeniach politycznych, edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, usługi strony
internetowej zawierającej treści edukacyjne, rozrywkowe,
sportowe i kulturalne, usługi w zakresie organizowania debat i dyskusji publicznych, organizowanie i obsługa prasowa
kongresów, sympozjów, odczytów, konferencji, seminariów,
konkursów. plebiscytów, imprez gospodarczych, kulturalnych, sportowych, opracowanie i gromadzenie informacji
o wydarzeniach politycznych, sportowych, o kulturze, organizacja i obsługa kongresów, sympozjów, odczytów, konferencji, seminariów, konkursów, plebiscytów, imprez gospodarczych, kulturalnych, sportowych, usługi z zakresu edukacji
i nauczania, nauczanie korespondencyjne, informacje edukacyjne, nagrywanie (filmowanie) materiałów wideo na nośnikach do rejestracji dźwięku i obrazu, 42 usługi w zakresie informatyki, konwersja danych i dokumentów na formę
elektroniczną, opracowywanie i administrowanie stronami
internetowymi dla osób trzecich, prowadzenie portalu internetowego, opracowanie i gromadzenie informacji o pogodzie, wzornictwie, wyposażeniu wnętrz, 45 usługi w zakresie
organizowania debat i dyskusji publicznych, porady prawne,
badania prawne, zarządzanie prawami autorskim, opracowanie i gromadzenie informacji o modzie.
(210)
(731)
(540)

467076
(220) 2017 02 03
INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADING AND
PRODUCTION AFAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 26.13.25, 01.15.15
(510), (511) 30 chleb pita jasny, chleb pita ciemny (razowy),
ciastka arabskie na bazie orzechów (orzechy włoskie, pistacja,
migdały, nerkowca, orzechy ziemne), ciasto na bazie orzechów (orzechy włoskie, pistacja, migdały, nerkowca, orzechy
ziemne), babeczki, babeczki (ciasto) płaskie, babki nasycane
syropem, z aromatem rumowym [Savarin], babki Panettone,
bagietki, chleb o niskiej zawartości soli, chleb i bułki, chleb
bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy, chleb słodowy, ciasta drożdżowe
z nadzieniem z owoców, ciastka z daktylami (dates), ciasta
[słodkie lub słone], ciasta z bakaliami, ciasta z melasą, ciasteczka, ciastka, ciastka migdałowe, ciasto biszkoptowe, ciastka
zbożowe do spożycia przez ludzi, ciasto kruche, ciasto mig-
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dałowe, ciasto na bazie jaj, ciasto na biszkopty, ciasto na słodkie wypieki, herbatniki, przekąski w postaci ciast owocowych,
słodycze zawierające owoce, smażone ciasteczka plecione,
smażone ciasteczka, wyroby cukiernicze na bazie migdałów,
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych.
477792
(220) 2017 10 17
VELLES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Velles
(210)
(731)

(531) 26.15.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 armatura przemysłowa metalowa, zbiorniki
metalowe i tworzywowe i ich części- mieszadła, rury zanurzeniowe, sita, armatura przemysłowa, zbiorniki metalowych
i tworzywowe i ich części wykładane, pokrywane polimerami fluorowymi, polietylenem, farbami chemoodpornymi,
17 armatura przemysłowa niemetalowa, zbiorniki niemetalowe, metalowe i tworzywowe oraz ich części - mieszadła,
rury zanurzeniowe, sita, armatura przemysłowa niemetalowa,
zbiorniki niemetalowe i tworzywowe oraz ich części- mieszadła, rury zanurzeniowe, sita pokrywane polimerami fluorowymi, polietylenem, farbami chemoodpornymi, 35 sprzedaż
armatury przemysłowej, zbiorników metalowych i tworzyw
sztucznych oraz ich części (mieszadła, rury zanurzeniowe, sita),
zbiorników metalowych i tworzyw sztucznych wykładanych,
pokrywanych polimerami fluorowymi, polietylenem, farbami
chemoodpornymi, sprzedaż następujących towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych,
fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia
ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje
chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, farby, pokosty,
lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno,
barwniki, powłoki (farb) fluoroelastomerowe i fluoropolimerowe na bazie wody do zabezpieczania elementów armatury
w środowiskach korozyjnych zaprawy farbiarskie, surowe żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy,
dekoratorów, drukarzy i artystów, oleje i tłuszcze przemysłowe,
smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące,
paliwa (w tym benzyna) i materiały oświetleniowe, świece
i knoty do oświetlenia, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt,
plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania
zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przenośne
budynki metalowe, materiały metalowe do budowy szlaków
kolejowych, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby
metalowe, armatura przeznaczona do wykorzystania w procesach chemicznych, wykładanej teflonem, zawory, rury i łączniki
- również wykładane polietylenem UHMWPE o wysokiej odporności na ścieranie, węże procesowe, pompy, zbiorniki, rury
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i rurki metalowe, kasy pancerne, rudy (kruszce), maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych),
mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych
w pojazdach lądowych), narzędzia rolnicze o napędzie innym
niż ręczny, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, 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,
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych,
nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań
cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt
do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, narzędzia i przyrządy ręczne
(o napędzie ręcznym), sztućce, broń biała, brzytwy, maszynki
do golenia, aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, pojazdy, urządzenia
służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie,
broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne
ognie, metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów,
pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, kauczuk,
gutaperka, guma, azbest, mika i substytuty tych wszystkich
materiałów, tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane
w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły,
materiały izolacyjne, rury elastyczne niemetalowe, skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach,
skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, uprzęże i wyroby rymarskie,
materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe
stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki
przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, meble, lustra,
ramki obrazów, nieprzetworzone lub półprzetworzone kości,
rogi, kość słoniowa, fiszbin lub macica perłowa, muszle, sepiolit,
bursztyn, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa
domowego, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie),
wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, liny i sznury, sieci,
namioty, markizy, brezenty, żagle, worki, materiały na obicia
i do wypełniania (z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych),
nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze, przędza
i nici dla włókiennictwa, tekstylia i substytuty tekstyliów, narzuty na łóżka, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki
i hafty, wstążki i sploty, guziki, haftki, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, dywany, chodniki, maty i słomianki, linoleum i inne materiały
do pokrywania podłóg, kilimy (nietekstylne),gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, mięso, ryby,
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja,
mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier,
miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda,
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ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże
owoce i warzywa, naturalne rośliny i kwiaty, żywe zwierzęta,
karma dla zwierząt, słód, piwo, wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, 37 wykładanie płytami z polimerów, malowanie farbami,
montaż armatury przemysłowej, 40 piaskowanie.
479903
(220) 2017 12 08
YOLO LOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Częstochowa
(540) Yolo look
(510), (511) 25 odzież, odzież z dzianiny, dresy, kamizelki, kimona, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed
zimnem i wiatrem, legginsy, mufki, odzież gimnastyczna,
odzież z imitacji skóry, paski, pikowane kurtki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, spódnice, sukienki,
swetry, spodnie, żakiety, marynarki, garnitury, bluzy, odzież
bawełniana, odzież zamszowa, golfy, swetry, odzież codzienna, odzież wieczorowa, odzież sportowa, odzież futrzana
w tym z imitacji futer, odzież skórzana- topy, odzież damska,
odzież lniana, odzież jedwabna, odzież kaszmirowa, kombinezony, odzież rekreacyjna, odzież ze skóry, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn, dolne części
ubrań, odzież w stylu sportowym, 35 usługi prowadzenia
sklepów internetowych w zakresie sprzedaży odzieży, usługi handlu detalicznego w zakresie sprzedaży odzieży, usługi
handlu detalicznego w zakresie odzieży za pośrednictwem
Internetu, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie futer i imitacji futer, usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie skór i imitacji skór.
(210)
(731)

(210) 481039
(220) 2018 01 11
(731) LIERA KATARZYNA WIKTORIA, Warszawa
(540) LILY-LIPS
(510), (511) 44 usługi w zakresie makijażu permanentnego.
481041
(220) 2018 01 11
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) MEGAMI SUSHI JAPANESE &THAI RESTAURANT
(210)
(731)
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482267
(220) 2018 02 12
GRANO’S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębe Kolonia
(540) GRANOSKI

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.01, 29.01.12
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, chrupki owocowe, chipsy owocowe,
chrupki warzywne, chipsy warzywne, chrupki ziemniaczane,
przeciery owocowe, galaretki, galaretki owocowe, owoce
kandyzowane, dżemy, konfitury, warzywa kwaszone, pikle,
sałatki warzywne, sałatki owocowe, sałatki owocowo-warzywne, mrożone mieszanki warzywno-mięsne, bakalie,
30 produkty zbożowe, płatki zbożowe suszone, płatki owsiane, muesli, wyroby piekarnicze, ciasta, ciasteczka, herbatniki, biszkopty, makarony, pizza, chipsy, płatki kukurydziane,
czekolada, wyroby czekoladowe, cukier, wyroby cukiernicze,
słodycze, cukierki, galaretki, kawa i namiastki kawy, herbata, herbaty owocowe, kakao i wyroby na bazie kakao, lody
i desery lodowe, sorbety, przyprawy, przyprawy ziołowe,
zioła konserwowane, suszone, gotowane i mrożone, keczup,
majonezy.
(210) 482634
(220) 2018 02 21
(731) SMOTER RYSZARD IMOLA, Warszawa
(540) imola
(510), (511) 41 kursy prawa jazdy, nauka jazdy, prowadzenie
kursów edukacyjnych, szkolenia, usługi w zakresie rozrywki,
nauczania, kształcenia, organizowanie i obsługa konferencji,
imprez i wystaw, organizowanie loterii, organizacja i prowadzenie zjazdów, kongresów, przyjęć, zawodów sportowych, konkursów oraz turniejów sportowych, edukacyjnych
i rozrywkowych, publikacje multimedialne, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, informacja o powyższych
usługach.
(210) 483134
(220) 2018 03 05
(731) ProbioNet GmbH, Herisau, CH
(540) K-12
(510), (511) 5 preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły medyczne
i weterynaryjne.
483178
(220) 2018 03 07
SZKŁOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gutkowo
(540) SZKŁOLAND rok założenia 1992

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi restauracji, restauracji samoobsługowych, stołówek, snack-barów, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, usługi kawiarni, kafeterii.

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, szkło
budowlane, szkło całkowicie odbarwione typu optiwhite,
szkło bezbarwne typu float, szkło laminowane, szkło nisko-
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emisyjne, szkło przemysłowe, szkło refleksyjne, szkło zbrojone, szyby zespolone, szkło okienne, zabudowy szklane:
zabudowy tarasów, przeszklenia powierzchni biurowych,
mieszkalnych i użytkowych, schody, balustrady i daszki
ze szkła, kabiny prysznicowe szklane, gabloty szklane, szklane panele kuchenne, szklane drzwi, 20 lustra, lustra kolorowe, lustra fazowane i grawerowane, lustra z nadrukiem
cyfrowym, ramy do luster, 21 szkło surowe lub półprzetworzone, z wyjątkiem szkła konstrukcyjnego, szkło emaliowane, szkło mleczne, szkło opałowe, szkło płaskie szlifowane,
szkło ozdobne, szkło sproszkowane do dekoracji, szkło ornamentowe, szkło piaskowane, szkło lakierowane, szkło satynowe, 40 obróbka materiałowa, usługi w zakresie obróbki
szkła: cięcie, szlifowanie i polerowanie, fazowanie, wiercenie i frezowanie, hartowanie, gięcie szyb, klejenie uv, laminowanie, kruszenie, mielenie, matowanie, druk cyfrowy,
sitodruk, utylizacja i unieszkodliwianie odpadów szklanych,
recykling odpadków i odpadów, recykling szkła.
(210) 483438
(220) 2018 03 13
(731) SZURIK MACIEJ, Warszawa
(540) NO PROBLEM WARSAW
(510), (511) 41 dyskoteki, edukacja, pokazy filmowe, pokazy
filmów kinowych, fotografia, fotoreportaże, usługi instruktażowe, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi
w zakresie komponowania muzyki, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
muzea, nauczanie, nocne kluby, organizowanie: balów,
przyjęć, wystaw z dziedziny kultury i edukacji, spektakli,
organizowanie i prowadzenie: warsztatów, koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, zjazdów, produkcja filmów
innych niż reklamowych, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, przedstawienia teatralne, publikowanie
książek, rozrywka, usługi kinowe, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, salony gier, spektakle na żywo,
usługi dystrybucji biletów, warsztaty w celach kulturalnych,
warsztaty w celach edukacyjnych, wystawy związane z kulturą i edukacją, wyższe uczelnie, 43 bary szybkiej obsługi,
kafeterie, kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami, transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi barowe, wynajmowanie sal
na posiedzenia.
484221
(220) 2018 03 29
STUDIO DN DESIGN GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) DN Design & Brand Strategy
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 24.17.25,
26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe.
(210)
(731)

484604
(220) 2018 04 09
ROSŁANIEC DOROTA, ROSŁANIEC PIOTR,
USZYŃSKA JOANNA UNIKAT SPÓŁKA CYWILNA,
Szczecin
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(540) unikat UNDERWEAR

(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna ciążowa, bielizna damska typu
body, bielizna dla mężczyzn oraz niemowląt, bielizna funkcjonalna, bielizna jednorazowa, bielizna nocna, bielizna
osobista, bikini, biustonosze, biustonosze bez ramiączek,
biustonosze samonośne, biustonosze sportowe, bluzki,
bluzy dresowe i polarowe, body, body niemowlęce, bokserki, bojówki, chustki, chusty noszone na ramionach, chusty plażowe, ciążowa bielizna nocna, daszki-nakrycia głowy,
daszki przeciwsłoneczne, fartuszki, figi, stringi, majtki, majtki kąpielowe, halki, halki pod kimona, jednoczęściowa bielizna damska, piżamy, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, kimona, kombinezony damskie i dziecięce, kostiumy kąpielowe
z usztywnionymi miseczkami, krótkie halki, majtki damskie
i niemowlęce, nakrycia głowy, obuwie damskie, męskie
i dziecięce, szlafroki, bielizna damska, bielizna wchłaniająca pot, majtki damskie, szorty, majtki męskie, slipy, bielizna
korygująca, gorsety, koszule i halki nocne, legginsy, podkoszulki damskie, męskie i dziecięce, koszulki polo, pasy elastyczne wyszczuplające, płaszcze kąpielowe, pasy do pończoch, podwiązki, pończochy, pończochy wchłaniające pot,
rajstopy, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, kalesony,
bielizna erotyczna, bielizna termoaktywna, stopki, bluzki,
sukienki, spodnie, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich
odzieży oraz bielizny damskiej, męskiej i dziecięcej pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach, hurtowniach oraz za pomocą Internetu.
484734
(220) 2018 04 12
KUCZMARSKA MARLENA MESSIER,
Siemianowice Śląskie
(540) PO ZDROWIE
(210)
(731)

(531) 02.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 balsamy do ciała, balsamy chlebowe, kosmetyki, kosmetyki na bazie naturalnych składników, kosmetyki
na bazie chleba, kosmetyki na bazie fermentacji, kosmetyki na bazie zakwasu, kremy kosmetyczne, kremy na bazie
naturalnych składników, kremy chlebowe, maseczki kosmetyczne, maseczki do ciała, maseczki do twarzy, maści do celów kosmetycznych, mydła, mydła chlebowe, olejki do celów kosmetycznych, środki do czyszczenia zębów, sole
do kąpieli, żele kosmetyczne, szampony, szampony chlebowe, odżywki do włosów, 5 balsamy do celów leczniczych,
borowina lecznicza, żywność dietetyczna przystosowana
do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, żywność homogenizowana
przystosowana do celów leczniczych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żywność dla
niemowląt, kapsułki do celów farmaceutycznych, sole
do kąpieli do celów leczniczych, kompresy, leki dla ludzi,
lecznicze napary, leki pomocnicze, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, maści do celów farmaceutycz-
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nych, preparaty ziołowe na odchudzanie, napoje lecznicze,
środki uspokajające, środki nasenne, nerwów, środki przeczyszczające, herbata odchudzająca do celów leczniczych,
preparaty do odymiania do celów medycznych, plastry
do celów medycznych, syropy lecznicze, wody mineralne
do celów leczniczych, herbata z ziół do celów leczniczych,
oleje lecznicze, zioła lecznicze, wyciągi z ziół, białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające alginiany, 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
witaminowe w postaci plastrów, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, 30 batony zbożowe, chleb, bułki, cukier, cukier
palmowy, drożdże, herbata, jęczmień łuskany, kasze spożywcze, kasza bulgur, kasza kukurydziana, kasza manna,
kiełki pszeniczne do celów spożywczych, kuskus, kwiaty
i liście jako substytuty herbaty, mąka, mąka gryczana, mąka
jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka pszenna, mąka żytnia, mąka z tapioki, miód, mleczko pszczele, muesli, napary
inne niż do celów leczniczych, napoje na bazie rumianku,
nielecznicze napoje na bazie herbaty, owies łuskany, płatki
kukurydziane, produkty spożywcze na bazie owsa, propolis, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawy, przyprawy,
przyprawy korzenne, mączka z roślin strączkowych, ryż,
sago, słodziki naturalne, sosy, sól kuchenna, suchary, syropy
i melasa, syrop klonowy, wafle ryżowe, zaczyn, zboża, zioła do celów spożywczych, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów takich jak: preparaty kosmetyczne, zielarskie, medyczne oraz z zakresu zdrowej żywności i żywności
ekologicznej pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, dostarczanie informacji
w zakresie kontaktów handlowych i biznesowych, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, organizowanie
systemu sprzedaży towarów i usług opartego na ścisłej
i ciągłej współpracy pomiędzy odrębnymi i niezależnymi
przedsiębiorstwami - franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami, pośrednictwo handlowe, usługi
reklamowe.
484744
(220) 2018 04 12
MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) turbo
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, arkusze
informacyjne lub wyników, banery wystawowe wykonane
z kartonu lub papieru, bilety także wstępu, biuletyny także
drukowane, informacyjne, w dziedzinie gier, bloczki do zapisywania wyników, bony także towarowe, upominkowe,
wartościowe, broszury także dotyczące gier, drukowane,
z programem, czasopisma: branżowe, periodyki, z plakatami,
dekoracje z papieru, flagi, drukowane ankiety, drukowane arkusze informacyjne, drukowane bilety także na imprezy, drukowane emblematy, drukowane foldery informacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane rozkłady,
emblematy papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego,
przylepne z papieru, z papieru, z kartonu, formularze: czyste,
(210)
(731)
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blankiety, druki, instrukcje do gier komputerowych, kalendarze: drukowane, kieszonkowe, na biurko, spotkań, ścienne, agendy, karty, drukowane, informacyjne, rejestracyjne,
wyników, kołonotatniki, komunikaty prasowe, książeczki
kuponowe, książki: z dziedziny gier i grania, z regulaminami, z zasadami gier, kupony także drukowane, z zakładami,
kwestionariusze drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe także drukowane, naklejki, nalepki, notatniki, notesy,
ołówki, papier, periodyki jako czasopisma także drukowane,
pióra i długopisy, plakaty reklamowe, programy drukowane,
programy imprez, prospekty, publikacje drukowane, rysunki,
szyldy z papieru lub z kartonu także reklamowe, ulotki, zakładki do książek lub stron, 35 administrowanie programami
lojalności konsumenta, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, fakturowanie, gromadzenie danych, gromadzenie i systematyzacja informacji
wykorzystywanych w transmisjach elektronicznych, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa, organizowanie i prowadzenie aukcji także internetowych, organizowanie programów
lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub
reklamowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie
programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie,
prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych
programów motywacyjnych, prezentacje towarów i usług,
prezentowanie produktów i towarów mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży także dla osób trzecich, prowadzenie aukcji, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, publikacja reklam lub treści reklamowych, publikowanie
druków do celów reklamowych, publikowanie materiałów
reklamowych także online, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i promocyjnych także w Internecie, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie
reklam także dla osób trzecich, rozpowszechnianie reklam
dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online
w internecie, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w sieci detalicznej i hurtowej stacjonarnej oraz on-line towarów jak: fisze,
plakaty z papieru lub kartonu, arkusze informacyjne oraz wyników, banery wystawowe wykonane z kartonu lub papieru,
bilety także wstępu, biuletyny także drukowane, informacyjne, w dziedzinie gier, bloczki do zapisywania wyników,
bony także towarowe, upominkowe, wartościowe, broszury
także dotyczące gier, drukowane, z programem, czasopisma: branżowe, periodyki, z plakatami, dekoracje z papieru,
flagi, drukowane ankiety, drukowane arkusze informacyjne,
drukowane bilety także na imprezy, drukowane emblematy,
drukowane foldery informacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane rozkłady, emblematy papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, przylepne z papieru, z papieru, z kartonu, formularze: czyste, blankiety, druki,
instrukcje do gier komputerowych, kalendarze: drukowane,
kieszonkowe, na biurko, spotkań, ścienne, agendy, karty, drukowane, informacyjne, rejestracyjne, wyników, kołonotatniki,
komunikaty prasowe, książeczki kuponowe, książki: z dziedziny gier i grania, z regulaminami, z zasadami gier, kupony
także drukowane, z zakładami, kwestionariusze naklejki, nalepki, notatniki, notesy, ołówki, papier, periodyki jako czasopisma także drukowane, pióra i długopisy, plakaty reklamowe,
programy drukowane, programy imprez, prospekty, publikacje drukowane, rysunki, szyldy z papieru lub z kartonu także
reklamowe, ulotki, zakładki do książek lub stron, tworzenie
tekstów reklamowych, usługi aukcji i aukcji odwrotnych,
usługi aukcji online dla osób trzecich, usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, usługi aukcyjne świadczone
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi pro-
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gramów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi w zakresie programów lojalnościowych, usługi w zakresie zamówień on-line, usługi wynajmu automatów do sprzedaży,
zarządzanie programami lojalności klientów i programami
motywacyjnymi, zarządzanie programami lojalnościowymi,
motywacyjnymi lub promocyjnymi także wykorzystującymi
znaczki handlowe, zarządzanie programami motywacyjnymi
na rzecz sprzedaży i promocji, 41 administrowanie loteriami
na rzecz osób trzecich, wypożyczanie automatów do gry,
bukmacherstwo również przyjmowanie zakładów na wyścigi konne, centra rozrywki, chronometraż imprez sportowych,
dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych,
edukacja, rozrywka i sport, gry losowe, gry oferowane on-line w sieci informatycznej również nie do pobrani, hazard,
informacje online z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, organizacja gier, organizacja i przeprowadzanie
imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja zawodów w grach elektronicznych, organizowanie i prowadzenie gier i loterii, organizowanie turniejów także rekreacyjnych i sportowych, produkcja
studiów filmowych, prowadzenie gier losowych dla wielu
graczy, prowadzenie loterii, prowadzenie loterii na rzecz
osób trzecich, publikacja broszur, publikowanie online elektronicznych książek i czasopism, rozrywka interaktywna on-line, salony gier automatycznych, udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych, udostępnianie
interaktywnych gier komputerowych on-line, udostępnianie
kasyn na cele gier hazardowych, usługi gier, usługi gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej, usługi hazardowe on-line, usługi loterii, usługi organizowania zakładów, usługi rozrywkowe udostępniane dzięki strumieniom on-line, usługi salonów gier wirtualnej
rzeczywistości, usługi salonów z grami wideo, usługi świadczone przez kasyna, usługi w zakresie gier do celów rozrywkowych, usługi w zakresie gier elektronicznych dostarczanych z komputerowych baz danych lub za pośrednictwem
Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie
gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem Internetu także w światowej sieci komunikacyjnej, usługi w zakresie
gier świadczone za pomocą środków łącznościowych przez
terminale komputerowe lub telefon komórkowy, usługi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone on-line
z sieci komputerowej, usługi w zakresie rozrywki w postaci
gier wideo, usługi wynajmu automatów do gier do salonów
gier, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami
hazardowymi, wynajem maszyn i urządzeń do gier, wynajem
sprzętu do gier także gier video, wynajem urządzeń do gier,
wynajmowanie maszyn rozrywkowych, wypożyczanie automatów do gry, wypożyczanie gier wideo, wypożyczanie
maszyn do gier wideo, wypożyczanie sprzętu do gier elektronicznych, zakłady, zapewnianie dostępu do gier wideo
on-line.
484899
(220) 2014 01 13
VELVET CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klucze
(540) Velvet
(210)
(731)

Nr ZT37/2018

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 tektura, bibuła filtracyjna, filtry papierowe
do kawy, koperty, papeteria, worki na zużyte pieluszki i serwetki dla niemowląt, 21 pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, dozowniki do ręczników papierowych.
484925
(220) 2018 04 17
IMPEL CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) PRZEWAGA BISTRO

(210)
(731)

(531)

27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24, 11.01.05, 26.04.05,
26.04.16
(510), (511) 1 materiały fotograficzne w postaci filmów fotograficznych nienaświetlonych, 16 papier, tektura i wyroby
z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach - tj. drukowane
papierowe tablice reklamowe, drukowane znaki papierowe, etykiety tekturowe, pudełka tekturowe, materiały fotograficzne w postaci wywołanych zdjęć, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 43 organizacja imprez okolicznościowych,
prowadzenie barów, w tym barów szybkiej obsługi (snack-barów), restauracji, w tym restauracji samoobsługowych
stołówek, kawiarni, usługi zbiorowego żywienia i cateringu, w tym party serwis, przygotowanie posiłków i napojów
na zamówienie oraz ich dostawa, wypożyczenie krzeseł,
stołów, bielizny stołowej, zastawy stołowej oraz konstrukcji
przenośnych podobnego typu.
484945
(220) 2018 04 17
IMPEL CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) PRZEWAGA BISTRO

(210)
(731)

(531) 11.01.05, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 1 materiały fotograficzne w postaci filmów fotograficznych nienaświetlonych, 16 papier, tektura i wyroby
z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach - tj.: drukowane
papierowe tablice reklamowe, drukowane znaki papierowe, etykiety tekturowe, pudełka tekturowe, materiały fotograficzne w postaci wywołanych zdjęć, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 43 organizacja imprez okolicznościowych,
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prowadzenie barów, w tym barów szybkiej obsługi (snack-barów), restauracji, w tym restauracji samoobsługowych
stołówek, kawiarni, usługi zbiorowego żywienia i cateringu, w tym party serwis, przygotowanie posiłków i napojów
na zamówienie oraz ich dostawa, wypożyczenie krzeseł,
stołów, bielizny stołowej, zastawy stołowej oraz konstrukcji
przenośnych podobnego typu.
(210) 485115
(220) 2018 04 20
(731) TISZU MAZUMDER INTERNATIONAL, Warszawa
(540) SPICY KEBAB & GRILL
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pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia- doradztwo w sprawach ubezpieczeń, zarządzanie finansami, 45 badania prawne, doradztwo i nadzór w zakresie
własności intelektualnej, licencjonowanie programów komputerowych, mediacje, prawne administrowanie licencjami,
usługi pomocy w sprawach spornych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, zarządzanie prawami
autorskimi, doradztwo prawne, doradztwo w sporach sądowych, dostarczanie informacji prawnych, usługi doradcze
w zakresie prawa, usługi prawne.
(210) 485886
(220) 2018 05 11
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) BROWAR AMBER SPECJALNOŚĆ POMORZA

(531)

01.15.05, 11.01.01, 11.01.02, 11.01.04, 05.09.21, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, bar szybkiej obsługi,
restauracja, stołówki.

(210) 485315
(220) 2018 04 24
(731) TURCZYŃSKI BOGUSŁAW JACEK, Piaseczno
(540) PIZZA CONTENTA

(531) 19.07.25, 05.03.13, 05.03.15, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 32 piwo.
(531) 08.07.04, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 pizza mrożona i schłodzona.
485734
(220) 2018 05 08
FSG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) FSG
(210)
(731)

(531) 26.03.04, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, informacja o działalności gospodarczej, księgowość,
przygotowywanie zeznań podatkowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne,
przygotowanie listy płac, rachunkowość, rekrutacja personelu, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, usługi podatkowe, 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, usługi finansowe, informacja o ubezpieczeniach,
informacje finansowe, ekspertyzy do celów podatkowych,

486062
(220) 2018 05 17
KUĆMIEROWSKI ZBIGNIEW PHU NETKOMP-KOMPUTERY SKLEP-SERWIS, Wysokie Mazowieckie
(540) NETKOMP
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane
ze sprzętem audiowizualnym, usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego związane z komputerami, które można nosić na sobie, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi
sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków,
usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów,
usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem
audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej związane
z telefonami komórkowymi, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego związane z komputerami, które można nosić na sobie, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzę(210)
(731)
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tu elektrycznego, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi
sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków,
usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów.

Nr ZT37/2018

(540) foods by Ann ENERGY BAR DYNIA & MATCHA
Only fruit & nuts

486064
(220) 2018 05 18
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin
(540) fiprexo
(510), (511) 5 obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt,
18 obroże dla zwierząt.

(210)
(731)

486227
(220) 2018 05 23
HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) foods by Ann ENERGY BAR GOJI & ŻURAWINA
Only fruit & nuts

(210)
(731)

(531) 11.01.01, 05.07.01, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, w tym batony
na bazie zbóż, owoców, orzechów, wyroby cukiernicze i słodycze, batony muesli i batony na bazie płatków zbożowych
śniadaniowych, owoców, orzechów, ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe [słodycze], mieszanki płatków zbóż i bakalii, płatki zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski
zbożowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe
batoniki zbożowe, bakalie, orzechy.
486229
(220) 2018 05 23
HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) foods by Ann ENERGY BAR MACA & KAKAO
Only fruit & nuts

(210)
(731)

(531) 11.01.01, 05.07.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, w tym batony
na bazie zbóż, owoców, orzechów, wyroby cukiernicze i słodycze, batony muesli i batony na bazie płatków zbożowych
śniadaniowych, owoców, orzechów, ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe- słodycze,
mieszanki płatków zbóż i bakalii, płatki zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe
batoniki zbożowe, bakalie, orzechy.
(210)
(731)

486228
(220) 2018 05 23
HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
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(531) 05.07.01, 11.01.01, 11.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, w tym batony
na bazie zbóż, owoców, orzechów, wyroby cukiernicze i słodycze, batony muesli i batony na bazie płatków zbożowych
śniadaniowych, owoców, orzechów, ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe [słodycze], mieszanki płatków zbóż i bakalii, płatki zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski
zbożowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe
batoniki zbożowe, bakalie, orzechy.
486339
(220) 2018 05 24
UZDROWISKO IWONICZ SPÓŁKA AKCYJNA,
Iwonicz-Zdrój
(540) UZDROWISKO IWONICZ Uzdrowiska Polskie
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 01.17.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne,
perfumy, kosmetyki, kosmetyki do opalania, olejki perfumeryjne, olejki eteryczne, preparaty do mycia, mydła, mydła
w płynie, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, dezodoranty do użytku
osobistego, kremy kosmetyczne, kremy do pillingu, kremy
do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty
do pielęgnacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów,
pasty, proszki i płyny do zębów, toniki, żele, odżywki, maski
do zabiegów kosmetycznych, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony, cienie, pudry, fluidy
do makijażu, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, zmywacze
do paznokci, 5 preparaty mineralne, preparaty odżywcze
z mikroelementami dla ludzi, drażetki odświeżające oddech,
cukierki antyseptyczne, cukierki z mikroelementami do celów leczniczych, żywność do celów medycznych, guma
do żucia z mikroelementami do celów leczniczych, cukierki medyczne do odchudzania, dodatki odżywcze do celów
leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, cukierki
zawierające preparaty witaminowe, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, preparaty podnoszące odporność
organizmu, wzbogacające organizm w niezbędne witaminy
i mikroelementy, soki i napoje dietetyczne do celów leczniczych, soki i napoje odżywcze do celów leczniczych, soki
i napoje regeneracyjne do celów leczniczych, soki i napoje
lecznicze, soki i napoje podnoszące odporność organizmu
do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności wzbogacające organizm w niezbędne witaminy, pierwiastki i mikroelementy, odżywcze i regeneracyjne dodatki do żywności, suplementy diety, 32 wody mineralne, wody gazowane,
soki i napoje bezalkoholowe, napoje energetyczne, bezalkoholowe wyciągi, koncentraty i ekstrakty owocowe, soki i napoje izotoniczne, soki owocowe, syropy, preparaty do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniady, nektary
owocowe, sorbety napoje, syropy do napojów, 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
handlowej i usługowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą handlową i usługową, usługi doradztwa
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową i usługową, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej handlo-
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wej i usługowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków
i przyborów higienicznych, wyrobów jubilerskich, odzieży,
żywności, suplementów diety, preparatów farmaceutycznych, leków, odzieży, wód mineralnych, soków i napojów,
rękodzieła artystycznego, mianowicie rzeźb, obrazów, makatek, serwet, biżuterii artystycznej, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu kosmetyków i przyborów higienicznych, wyrobów jubilerskich, odzieży, żywności,
suplementów diety, preparatów farmaceutycznych, leków,
rękodzieła artystycznego, mianowicie rzeźb, obrazów, makatek, serwet, biżuterii artystycznej, usługi informacji handlowej dotyczącej kosmetyków i przyborów higienicznych,
wyrobów jubilerskich, odzieży, żywności, suplementów
diety, preparatów farmaceutycznych, leków, rękodzieła artystycznego, mianowicie rzeźb, obrazów, makatek, serwet,
biżuterii artystycznej, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie
targów i wystaw celach handlowych oraz reklamowych, badania rynku, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych
i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie
danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych
w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej,
audyt, pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej,
prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków, 43 usługi
dotyczące prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, domów wczasowych, domów wypoczynkowych, domów turystycznych, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy,
zakwaterowanie tymczasowe, rezerwacja pokoi w hotelach
przez biura podróży, wynajmowanie sal na konferencje i posiedzenia, 44 usługi sanatoryjne, usługi medyczne w zakresie
diagnostyki, leczenia, profilaktyki we wszystkich specjalnościach medycznych, usługi związane z wykonywaniem zabiegów regeneracyjno - rehabilitacyjnych, usługi w zakresie
terapii naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi lecznicze
para-medyczne, usługi gabinetów odnowy biologicznej,
usługi salonów piękności, solarium, sauna fińska, łaźnia parowa, usługi salonów fryzjersko kosmetycznych.
486340
(220) 2018 05 24
UZDROWISKO KAMIEŃ POMORSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Kamień Pomorski
(540) UZDROWISKO KAMIEŃ POMORSKI Uzdrowiska
Polskie

(210)
(731)

(531) 01.15.24, 01.17.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne,
perfumy, kosmetyki, kosmetyki do opalania, olejki perfumeryjne, olejki eteryczne, preparaty do mycia, mydła, mydła
w płynie, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, dezodoranty do użytku
osobistego, kremy kosmetyczne, kremy do pillingu, kremy
do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty
do pielęgnacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów,
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pasty, proszki i płyny do zębów, toniki, żele, odżywki, maski
do zabiegów kosmetycznych, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony, cienie, pudry, fluidy
do makijażu, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, zmywacze
do paznokci, 5 preparaty mineralne, preparaty odżywcze
z mikroelementami dla ludzi, drażetki odświeżające oddech,
cukierki antyseptyczne, cukierki z mikroelementami do celów leczniczych, żywność do celów medycznych, guma
do żucia z mikroelementami do celów leczniczych, cukierki medyczne do odchudzania, dodatki odżywcze do celów
leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, cukierki
zawierające preparaty witaminowe, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, preparaty podnoszące odporność
organizmu, wzbogacające organizm w niezbędne witaminy
i mikroelementy, soki i napoje dietetyczne do celów leczniczych, soki i napoje odżywcze do celów leczniczych, soki
i napoje regeneracyjne do celów leczniczych, soki i napoje
lecznicze, soki i napoje podnoszące odporność organizmu
do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności wzbogacające organizm w niezbędne witaminy, pierwiastki i mikroelementy, odżywcze i regeneracyjne dodatki do żywności, suplementy diety, 32 wody mineralne, wody gazowane,
soki i napoje bezalkoholowe, napoje energetyczne, bezalkoholowe wyciągi, koncentraty i ekstrakty owocowe, soki i napoje izotoniczne, soki owocowe, syropy, preparaty do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniady, nektary
owocowe, sorbety napoje, syropy do napojów, 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
handlowej i usługowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą handlową i usługową, usługi doradztwa
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową i usługową, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej handlowej i usługowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków
i przyborów higienicznych, wyrobów jubilerskich, odzieży,
żywności, suplementów diety, preparatów farmaceutycznych, leków, odzieży, wód mineralnych, soków i napojów,
rękodzieła artystycznego, mianowicie rzeźb, obrazów, makatek, serwet, biżuterii artystycznej, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu kosmetyków i przyborów higienicznych, wyrobów jubilerskich, odzieży, żywności,
suplementów diety, preparatów farmaceutycznych, leków,
rękodzieła artystycznego, mianowicie rzeźb, obrazów, makatek, serwet, biżuterii artystycznej, usługi informacji handlowej dotyczącej kosmetyków i przyborów higienicznych,
wyrobów jubilerskich, odzieży, żywności, suplementów
diety, preparatów farmaceutycznych, leków, rękodzieła artystycznego, mianowicie rzeźb, obrazów, makatek, serwet,
biżuterii artystycznej, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie
targów i wystaw celach handlowych oraz reklamowych, badania rynku, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych
i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie
danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych
w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej,
audyt, pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej,
prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków, 39 usługi
w zakresie przewozu towarów i osób, transportu i spedycji,
usługi turystyczne dotyczące transportu turystycznego, or-
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ganizowania podróży, organizowania wycieczek i zwiedzania turystycznego, usługi osób towarzyszących podróżnym,
przewóz bagaży, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwowanie
miejsc na wycieczki turystyczne, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie łodzi, rejsy statkami wycieczkowymi,
zwiedzanie turystyczne, agencje turystyczne, 41 usługi edukacyjne dotyczące medycyny, dietetyki oraz fizykoterapii,
organizowanie szkoleń o tematyce medycznej, dietetycznej
oraz fizykoterapeutycznej, publikowanie tekstów i książek
o tematyce medycznej, dietetycznej oraz fizykoterapeutycznej, usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usługi dotyczące
organizowania imprez artystycznych, usługi artystów teatralnych, usługi konferansjerów, organizowanie widowisk - impresariat, usługi animatorów, organizowanie i obsługa imprez artystycznych, imprezy rozrywkowe i okolicznościowe,
imprezy sportowe, organizowanie zawodów sportowych,
usługi wypożyczania sprzętu sportowego, obsługa urządzeń
sportowych, obsługa urządzeń rozrywkowych, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym,
informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie obozów sportowych, obsługa pól golfowych, usługi w zakresie
prowadzenia działalności szkoleniowej i kulturalno-oświatowej, usługi w zakresie organizowania i administrowania
wystawami o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, kluby
nocne, usługi organizowania i obsługi dyskotek, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym,
organizowanie i prowadzenie przyjęć, zjazdów, konferencji, kongresów i sympozjów, parki rozrywki, udostępnianie
sprzętu do karaoke, wynajmowanie terenów o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, wynajmowanie kortów
tenisowych, wypożyczanie dekoracji, 43 usługi dotyczące
prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, domów wczasowych, domów wypoczynkowych, domów turystycznych,
wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, zakwaterowanie tymczasowe, rezerwacja pokoi w hotelach przez biura
podróży, wynajmowanie sal na konferencje i posiedzenia,
44 usługi sanatoryjne, usługi medyczne w zakresie diagnostyki, leczenia, profilaktyki we wszystkich specjalnościach
medycznych, usługi związane z wykonywaniem zabiegów
regeneracyjno - rehabilitacyjnych, usługi w zakresie terapii
naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi lecznicze para-medyczne, usługi gabinetów odnowy biologicznej, usługi
salonów piękności, solarium, sauna fińska, łaźnia parowa,
usługi salonów fryzjersko kosmetycznych.
486391
(220) 2018 05 25
COMPLETIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki
(540) COMPLETIO
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizacja i zarządzanie sprzedażą internetową, usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami
z klientami, reklama, doradztwo i zarządzanie biznesowe
w zakresie działalności marketingowej, usługi w zakresie
zamówień online, usługi wsparcia w zakresie sprzedaży
towarów i usług, usługi obsługi klientów w branży handlowej, usługi informacyjne dla konsumentów w zakresie kupna, sprzedaży i dostarczania zakupionych towarów i usług,
39 usługi logistyczne, magazynowanie, pakowanie i wysyłka
towarów, dostarczanie przesyłek.
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(210) 486404
(220) 2018 05 26
(731) FUNDACJA ALIVE TODAY FOUNDATION, Kraków
(540) NEW EARTH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

(531) 01.05.01, 24.15.02, 24.15.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki.
(210) 486406
(220) 2018 05 26
(731) FUNDACJA ALIVE TODAY FOUNDATION, Kraków
(540) ALIVE TODAY Foundation

towarów za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, przetwarzanie płatności elektronicznych, usługi
w zakresie elektronicznych płatności, usługi przekazywania
pieniędzy za pośrednictwem środków elektronicznych, obsługa płatności, usługi w zakresie płatności zdalnych, usługi
bankowe, usługi leasingowe, faktoring, finansowanie zakupów w formie leasingu, usługi kredytowe, ubezpieczenia,
ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych, rating wiarygodności finansowej, ubezpieczeniowej,
kredytowej, usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej,
dostarczanie ratingów kredytowych, przetwarzanie i dostarczanie danych finansowych oraz usługi oceniania ryzyka, sprawdzania ryzyka i ubezpieczania od ryzyka, usługi
w zakresie ocen ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych,
pobieranie płatności za towary i usługi, usługi w zakresie
wirtualizowanych kart płatniczych, 42 oprogramowanie
jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online, projektowanie systemów informatycznych związanych
z finansami, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania opłat elektronicznych, elektronicznego przetwarzania transferu funduszy, procesów uwierzytelniania, oprogramowanie jako
usługa do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie,
oprogramowanie do uwierzytelniania jako usługa, oprogramowanie do potwierdzania tożsamości jako usługa,
oprogramowanie zabezpieczające jako usługa, 45 usługi
w zakresie potwierdzania tożsamości, uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości osoby.
487197
(220) 2018 06 18
G-PHARMA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Zdrowie pod krawatem
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne prowadzone za pośrednictwem radia, telewizji,
prasy oraz sieci komputerowej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne świadczone z wykorzystaniem
billboardów, afiszy, plakatów, neonów, flag i transparentów, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne oraz
usługi polegające na dostarczaniu informacji o charakterze handlowym, biznesowym, reklamowym i marketingowym, świadczone za pomocą stron internetowych i mediów społecznościowych, usługi public relations, usługi
w zakresie edycji i publikacji tekstów promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie tworzenia i rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek, ulotek,
katalogów, prospektów i broszur, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia wystaw, festynów, targów, pokazów, loterii, zawodów i konkursów w celach reklamowych
i promocyjnych, usługi związane z planowaniem, organizowaniem i realizacją promocji towarów, strategii marketingowych i kampanii reklamowych świadczone na rzecz
osób trzecich, usługi polegające na prowadzeniu kampanii reklamowych oraz na zarządzaniu planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów i planami promocyjnymi i bonusowymi, usługi w zakresie badań rynkowych
i badań opinii publicznej, usługi w zakresie rynkowych
badań statystycznych, usługi w zakresie prac biurowych,
usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi
zgromadzonymi na serwerach, 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
(210)
(731)

(531) 02.01.16, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki.
486804
(220) 2007 02 12
A.I.A. AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.P.A.,
San Martino Buon Albergo, IT
(540) MONTORSI F. & F.
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, jaja.
(210)
(731)

487180
(220) 2018 06 16
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) ALLEGROPAY
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie
obsługiwania sklepów online, aplikacje mobilne w zakresie
obsługiwania sklepów online, oprogramowanie do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych
na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie do potwierdzania tożsamości, oprogramowanie zabezpieczające, aplikacje mobilne do przetwarzania płatności elektronicznych
dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie,
aplikacje mobilne do uwierzytelniania, aplikacje mobilne
do potwierdzania tożsamości, aplikacje mobilne zabezpieczające, karty płatnicze, 36 usługi finansowe, przelewy
i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, transfer funduszy, zabezpieczanie funduszy, przelew funduszy na zakup
(210)
(731)
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danych do komputerowych baz danych oraz sortowania,
systematyzacji i wyszukiwania danych w komputerowych
bazach danych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące
wszystkich wymienionych wyżej usług, 41 usługi w zakresie nauczania i kształcenia, usługi w zakresie działalności
kulturalnej, sportu i rozrywki, usługi związane z organizacją i prowadzeniem działań i imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i edukacyjnym, usługi w zakresie
organizacji wystaw i festynów w celach rozrywkowych
i edukacyjnych, usługi związane z organizacją czasu wolnego i wypoczynku osób dorosłych i dzieci, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia pokazów, loterii i konkursów
o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym,
usługi w zakresie organizowania koncertów, spektakli teatralnych i pokazów filmowych, w tym koncertów, spektakli i pokazów na wolnym powietrzu, usługi w zakresie
rezerwacji miejsc na koncerty, spektakle teatralne, pokazy
filmowe i inne imprezy o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym i kulturalnym, usługi animatorów kultury, usługi w zakresie udostępniania pomieszczeń i przestrzeni dla
potrzeb organizacji zajęć i imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia pracowni specjalistycznych, usługi
klubów zdrowia, usługi polegające na publikowaniu tekstów innych, niż teksty reklamowe, na nośnikach papierowych i elektronicznych oraz w Internecie, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia konferencji, kongresów,
sympozjów, seminariów i zjazdów, usługi w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów, usługi w zakresie prowadzenia kursów, w tym kursów korespondencyjnych, usługi
w zakresie wypożyczania nośników z filmami i nagraniami
dźwiękowymi, usługi w zakresie wypożyczania książek,
czasopism i publikacji na nośnikach papierowych i elektronicznych, usługi polegające na odtwarzaniu filmów
i nagrań dźwiękowych, usługi fotograficzne w zakresie
wykonywania zdjęć oraz usługi w zakresie rejestrowania
dźwięku i obrazu na taśmie filmowej, taśmie wideo oraz
na nośnikach elektronicznych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.
487225
(220) 2018 06 18
CONTINENTAL TECHNOLOGY SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GAGARIN
(510), (511) 41 kultura fizyczna, rozrywka [widowiska],
usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], nocne kluby,
usługi związane z dyskotekami, organizowanie balów,
planowanie przyjęć [rozrywka], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
i prowadzenie pracowni specjalistycznych [szkolenia],
organizowanie i prowadzenie koncertów, wystawianie
spektakli na żywo, usługi pokazów filmowych, udostępnianie filmów online nie do pobrania, dostarczanie filmów,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, obsługa salonów gier [sale], usługi gier oferowane w systemie
online za pośrednictwem sieci komputerowej, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi
restauracyjne, bary szybkiej obsługi [snack-bary], restauracje samoobsługowe, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, wynajmowanie sal
na zebrania.
(210)
(731)

Nr ZT37/2018

(210) 487307
(220) 2018 06 19
(731) POLSKIE STOWARZYSZENIE DALTON, Ostrowiec Św.
(540) Dalton Polskie Stowarzyszenie

(531) 03.07.16, 03.07.24, 26.04.01, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie], nauczanie, edukacja, kursy, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], doradztwo w zakresie
szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], organizowanie i prowadzenie kongresów i konferencji, udzielanie
informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, publikowanie podręczników, publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, publikowanie
dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie
materiałów drukowanych dotyczących edukacji, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie materiałów drukowanych innych niż teksty
reklamowe, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej innych niż do celów reklamowych, wypożyczanie książek, czasopism, materiałów szkoleniowych
i edukacyjnych, materiałów dydaktycznych i instruktażowych, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych
i instruktażowych, nagrywanie i rejestracja obrazu i dźwięku
na taśmach i innych nośnikach cyfrowych informacji, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, dostarczanie informacji w dziedzinie nauczania, kształcenia, instruktażu, kursów
i szkoleń, za pośrednictwem strony internetowej w sieci
komputerowej, organizowanie obozów sportowych, edukacyjnych i rekreacyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, prowadzenie przedszkoli, szkół, nauczanie przedszkolne, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki.
487327
(220) 2018 06 20
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) surgitouch
(510), (511) 10 rękawice chirurgiczne.
(210)
(731)

487331
(220) 2018 06 20
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE
PRYMUS-AGD WIESŁAWA I JAN ŚLAŻYŃSCY SPÓŁKA
JAWNA, Kowalanka
(540) EMALIA-RYBNIK
(210)
(731)

Nr ZT37/2018
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(531) 11.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 wyroby metalowe i emaliowane takie jak: brytfanny, cedzaki do użytku domowego, chochle do podawania,
cukiernice, czajniki nieelektryczne i elektryczne, czarki, dzbanki, dziadki do orzechów, formy i foremki - przybory kuchenne,
garnki kuchenne, imbryki, konewki, kosze na chleb do użytku
domowego, kosze na papier, kosze na śmieci, kotły, kubki,
kubły, lejki, łopatki do użytku kuchennego, menażki, metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów,
miednice jako naczynia, miski, nocniki, patelnie, patery, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pokrywki do garnków, półmiski jako tace, pucharki na owoce, rondle, szybkowary, tace
do użytku domowego, talerze, wanienki, wiadra, 35 usługi
reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, zgrupowania, selekcjonowania i promocji na rzecz osób trzecich realizowane
w obrocie krajowym i zagranicznym (eksport - import), pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach i innych placówkach handlowo-usługowych oraz w mediach, dotyczące towarów metalowych emaliowanych takich
jak: brytfanny cedzaki do użytku domowego, chochle do podawania, cukiernice, czajniki nieelektryczne i elektryczne, czarki, dzbanki, dziadki do orzechów, formy i foremki- przybory
kuchenne, garnki kuchenne, imbryki, konewki, kosze na chleb
do użytku domowego, kosze na papier, kosze na śmieci, kotły kubki, kubły lejki, łopatki do użytku kuchennego, menażki,
metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, miednice jako naczynia, miski, nocniki, patelnie, patery,
pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pokrywki do garnków, półmiski- tace, pucharki na owoce, rondle, szybkowary,
tace do użytku domowego, talerze, wanienki, wiadra, promocja sprzedaży negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych.
487362
(220) 2018 06 21
PPG DECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Akrylit SX AERO
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, bejce, barwniki, w tym
barwniki do drewna, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, preparaty do konserwacji drewna, barwniki
dla budownictwa, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie
metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, preparaty do gruntowania ścian i powierzchni
malowanych, szpachlówki, powłoki gruntowe i środki do gruntowania zawarte w tej klasie, emalie do malowania, podkłady
do farb i lakierów zawarte w tej klasie, rozcieńczalniki i barwniki
do farb i lakierów, kit stolarski, pigmenty, środki do usuwania
tapet zawarte w tej klasie, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe,
pomniki niemetalowe, zaprawy budowlane, masy i zaprawy
klejące na bazie cementu lub gipsu, zaprawy klejowe na bazie
cementu lub gipsu, zaprawy klejące do systemów ociepleń
budowlanych, powłoki cementowe, powłoki gipsowe, masy
i gładzie szpachlowe, masy i zaprawy tynkarskie, wylewki budowlane, wylewki samopoziomujące, zaprawy do fugowania,
w tym fugi i spoiny, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej farb, pokostów, lakierów, bejc,
barwników, w tym barwników do drewna, środków zapobiegających korozji i zabezpieczających drewno, preparatów
do konserwacji drewna, barwników dla budownictwa, zapraw farbiarskich, żywic naturalnych, folii metalicznych i form
proszkowych dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
preparatów do gruntowania ścian i powierzchni malowanych,
(210)
(731)
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szpachlówek, powłok gruntowych i środków do gruntowania,
emalii do malowania, podkładów do farb i lakierów, rozcieńczalników i barwników do farb i lakierów, kitów stolarskich,
pigmentów i środków do usuwania tapet, usługi w zakresie
sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej niemetalowych
materiałów budowlanych, rur sztywnych niemetalowych
stosowanych w budownictwie, asfaltu, smoły i bitumów, budynków przenośnych niemetalowych i pomników niemetalowych, zapraw budowlanych, mas i zapraw klejących na bazie
cementu lub gipsu, zapraw klejowych na bazie cementu lub
gipsu, zapraw klejących do systemów ociepleń budowlanych,
powłok cementowych, powłok gipsowych, mas i gładzi szpachlowych, mas i zapraw tynkarskich, wylewek budowlanych,
wylewek samopoziomujących, zapraw do fugowania, w tym
fug i spoin, usługi w zakresie prowadzenia sklepów detalicznych, hurtowych i internetowych zajmujących się sprzedażą
farb, pokostów, lakierów, bejc, barwników, w tym barwników
do drewna, środków zapobiegających korozji i zabezpieczających drewno, preparatów do konserwacji drewna, barwników
dla budownictwa, zapraw farbiarskich, żywic naturalnych, folii
metalicznych i form proszkowych dla malarzy, dekoratorów,
drukarzy i artystów, preparatów do gruntowania ścian i powierzchni malowanych, szpachlówek, powłok gruntowych
i środków do gruntowania, emalii do malowania, podkładów
do farb i lakierów, rozcieńczalników i barwników do farb i lakierów, kitów stolarskich, pigmentów i środków do usuwania tapet, niemetalowych materiałów budowlanych, rur sztywnych
niemetalowych stosowanych w budownictwie, asfaltu, smoły
i bitumów, budynków przenośnych niemetalowych i pomników niemetalowych, zapraw budowlanych, mas i zapraw klejących na bazie cementu lub gipsu, zapraw klejowych na bazie
cementu lub gipsu, zapraw klejących do systemów ociepleń
budowlanych, powłok cementowych, powłok gipsowych,
mas i gładzi szpachlowych, mas i zapraw tynkarskich, wylewek
budowlanych, wylewek samopoziomujących, zapraw do fugowania, w tym fug i spoin, usługi w zakresie gromadzenia
farb, pokostów, lakierów, bejc, barwników, w tym barwników
do drewna, środków zapobiegających korozji i zabezpieczających drewno, preparatów do konserwacji drewna, barwników
dla budownictwa, zapraw farbiarskich, żywic naturalnych, folii
metalicznych i form proszkowych dla malarzy, dekoratorów,
drukarzy i artystów, preparatów do gruntowania ścian i powierzchni malowanych, szpachlówek, powłok gruntowych
i środków do gruntowania, emalii do malowania, podkładów
do farb i lakierów, rozcieńczalników i barwników do farb i lakierów, kitów stolarskich, pigmentów i środków do usuwania tapet, niemetalowych materiałów budowlanych, rur sztywnych
niemetalowych stosowanych w budownictwie, asfaltu, smoły
i bitumów, budynków przenośnych niemetalowych i pomników niemetalowych, zapraw budowlanych, mas i zapraw klejących na bazie cementu lub gipsu, zapraw klejowych na bazie
cementu lub gipsu, zapraw klejących do systemów ociepleń
budowlanych, powłok cementowych, powłok gipsowych,
mas i gładzi szpachlowych, mas i zapraw tynkarskich, wylewek
budowlanych, wylewek samopoziomujących, zapraw do fugowania, w tym fug i spoin w celu umożliwienia odbiorcom
wygodnego oglądania i kupowania tych towarów w sklepach
detalicznych, hurtowych i internetowych, usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży ww. towarów, usługi
w zakresie public relations, usługi w zakresie reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej, korespondencyjnej i internetowej
oraz reklamy umieszczanej w aplikacjach przeznaczonych dla
urządzeń elektronicznych, usługi reklamowe i promocyjne
świadczone z wykorzystaniem billboardów, afiszy, plakatów,
neonów, flag i transparentów, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek, ulotek, katalogów, prospektów i broszur informacyjnych, usługi w zakresie
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organizowania i prowadzenia loterii, zawodów i konkursów
w celach reklamowych i promocyjnych, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia targów, wystaw, pokazów i prezentacji
towarów w celach handlowych, reklamowych i promocyjnych,
usługi w zakresie wynajmu powierzchni reklamowej, usługi w zakresie wynajmu czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, usługi w zakresie tworzenia, redagowania,
edycji i publikowania tekstów reklamowych i marketingowych,
usługi w zakresie tworzenia, aktualizacji i rozpowszechniania
reklam oraz materiałów reklamowych i marketingowych przy
zastosowaniu środków elektronicznych i tradycyjnych, usługi
w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia strategii
marketingowych i kampanii reklamowych, usługi w zakresie
prac biurowych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące
wszystkich wymienionych wyżej usług.
487383
(220) 2018 06 21
JUGEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Środa Wielkopolska
(540) jugema Środa Wlkp.

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do przetwórstwa warzyw i owoców, 11 urządzenia do gotowania, podgrzewania,
chłodzenia i obróbki żywności i napojów: komory wędzarnicze, kotły warzelne, autoklawy do sterylizacji i gotowania,
bemary patelnie, 20 meble wykonywane ze stali: meble kuchenne, regały, półki, lady robocze, szafki do przechowywać
żywności, zlewy.
487424
(220) 2018 06 21
FEBUMED FERENC SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) DERMATUUM
(510), (511) 3 kosmetyki.
(210)
(731)

487425
(220) 2018 06 21
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków
(540) BIELENDA CRAZY KISS
(510), (511) 3 peelingi, balsamy, masełka do ust w słoiczkach.
(210)
(731)

487426
(220) 2018 06 21
CENTRUM KOMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona Góra
(540) FRANKO CENTRUM KAMIENIA F

(210)
(731)

Nr ZT37/2018

(531) 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 armatury łazienkowe ze spieków kwarcowych,
akcesoria łazienkowe ze spieków kwarcowych, szafki łazienkowe z umywalkami [podłączonymi do źródła wody] ze spieków
kwarcowych, umywalki łazienkowe ze spieków kwarcowych,
wanny łazienkowe ze spieków kwarcowych, 19 bloki wykonane z kamienia naturalnego, ceramiczne płytki na ściany
zewnętrzne, ceramiczne płytki na ściany wewnętrzne, dekoracje wykonane z kamienia, niemetalowe fronty budowlane,
wyroby kamieniarskie, kamień na ściany, materiały budowlane
z kamienia naturalnego, materiały budowlane ze sztucznego
kamienia, niemetalowe okładziny do użytku w budownictwie,
niemetalowe pokrycia na schody, obudowy kominków z kamienia, okładziny do fasad z kamienia, spieków kwarcowych
i konglomeratów, okładziny na sufity z kamienia, spieków
kwarcowych i konglomeratów, okładziny tarasowe z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, niemetalowe
okładziny do fasad, niemetalowe okładziny na sufity, ozdoby
wykonane z kamienia do sadzawek, niemetalowe parapety
okienne, parapety okienne z kamienia, spieków kwarcowych
i konglomeratów, płyty i płytki z kamienia naturalnego, podłogi z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, podłogi niemetalowe, pokrycia na schody z kamienia, spieków
kwarcowych i konglomeratów, prefabrykowane ściany niemetalowe, progi i parapety z materiałów niemetalowych, progi
z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, stopnie niemetalowe, schody z kamienia, spieków kwarcowych
i konglomeratów, schody niemetalowe,słupki z naturalnego
kamienia, słupki ze sztucznego kamienia, stopnie z kamienia,
spieków kwarcowych i konglomeratów, syntetyczne materiały podłogowe lub okładziny ścienne, ściany wewnętrzne
z materiałów niemetalowych, ściany osłonowe z materiałów
niemetalowych, ściany działowe będące niemetalowymi
materiałami budowlanymi, ściany ruchome z materiałów niemetalowych, ściany wewnętrzne z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, ścienne okładziny niemetalowe
dla budownictwa, 20 blaty kuchenne z kamienia, spieków
kwarcowych i konglomeratów, blaty stołowe z kamienia,
spieków kwarcowych i konglomeratów, blaty [części mebli]
z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, blaty
na szafki z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów,
blaty wierzchnie do szafek z kamienia, spieków kwarcowych
i konglomeratów, blaty robocze w postaci mebli z kamienia,
spieków kwarcowych i konglomeratów, fronty do szaf i szafek
z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, fronty szuflad z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, meble
łazienkowe z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, modułowe meble łazienkowe z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, stoły z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, szafki łazienkowe z kamienia, spieków
kwarcowych i konglomeratów, 37 usługi w zakresie montażu
armatury łazienkowej ze spieków kwarcowych, akcesoriów
łazienkowych ze spieków kwarcowych, szafek łazienkowych
z umywalkami [podłączonymi do źródła wody] ze spieków
kwarcowych, umywalek łazienkowych ze spieków kwarcowych, wanien łazienkowych ze spieków kwarcowych, bloków
wykonanych z kamienia naturalnego, ceramicznych płytek
na ściany zewnętrzne, ceramicznych płytek na ściany wewnętrzne, dekoracji wykonanych z kamienia, niemetalowych
frontów budowlanych, wyrobów kamieniarskich, kamienia
na ściany, materiałów budowlanych z kamienia naturalnego,
materiałów budowlanych ze sztucznego kamienia, niemetalowych okładzin do użytku w budownictwie, niemetalowych
pokryć na schody, obudów kominków z kamienia, okładzin
do fasad z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów,
okładzin na sufity z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, okładzin tarasowych z kamienia, spieków kwarco-
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wych i konglomeratów, niemetalowych okładzin do fasad,
niemetalowych okładzin na sufity, ozdób wykonanych z kamienia do sadzawek, niemetalowych parapetów okiennych,
parapetów okiennych z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, płyt i płytek z kamienia naturalnego, podłóg
z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, podłóg
niemetalowych, pokryć na schody z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, prefabrykowanych ścian niemetalowych, progów i parapetów z materiałów niemetalowych,
progów z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów,
stopni niemetalowych, schodów z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, schodów niemetalowych, słupków
z naturalnego kamienia, słupków ze sztucznego kamienia,
stopni z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów,
syntetycznych materiałów podłogowych lub okładzin ściennych, ścian wewnętrznych z materiałów niemetalowych, ścian
osłonowych z materiałów niemetalowych, ścian działowych
będących niemetalowymi materiałami budowlanymi, ścian
ruchomych z materiałów niemetalowych, ścian wewnętrznych z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów,
ściennych okładzin niemetalowych dla budownictwa, blatów
kuchennych z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, blatów stołowych z kamienia, spieków kwarcowych
i konglomeratów, blatów [części mebli] z kamienia, spieków
kwarcowych i konglomeratów, blatów na szafki z kamienia,
spieków kwarcowych i konglomeratów, blatów wierzchnich
do szafek z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów,
blatów roboczych w postaci mebli z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, frontów do szaf i szafek z kamienia,
spieków kwarcowych i konglomeratów, frontów szuflad z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, mebli łazienkowych z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów,
modułowych mebli łazienkowych z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, stołów z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, szafek łazienkowych z kamienia,
spieków kwarcowych i konglomeratów.
487428
(220) 2018 06 21
DEKSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) TAXO
(510), (511) 35 usługi z zakresu księgowości i rachunkowości.

(210)
(731)

487429
(220) 2018 06 21
VARIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) EndoWheels
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne i weterynaryjne, endoskopy, wózki endoskopowe.
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w zakresie ogłoszeń drobnych dotyczących pojazdów, udostępnianie powierzchni on-line na ogłoszenia drobne dotyczące pojazdów.
(210) 487458
(220) 2018 06 22
(731) KRASZEWSKI ANDRZEJ, Lubieszewo
(540) HEAT & STYLE
(510), (511) 11 grzejniki do centralnego ogrzewania, elementy grzejne, grzałki elektryczne do grzejników, grzejniki
elektryczne, suszarki elektryczne, zawory termostatyczne
do grzejników.
(210) 487466
(220) 2018 06 22
(731) COMES SOKOŁOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Szydłowiec
(540) śmiglak
(510), (511) 28 przyrządy na place zabaw, wyposażenie
placów zabaw, karuzele, urządzenia do zabawy i ćwiczeń
oraz ich zestawy, urządzenia do zabawy, urządzenia do gier,
urządzenia gimnastyczne, urządzenia gimnastyczne siłowe
i sprawnościowe oraz zestawy wymienionych urządzeń,
wszystkie przeznaczone do montażu na wolnym powietrzu
lub pod zadaszeniem, huśtawki, zjeżdżalnie, wieże, ścianki
linowe, ścianki wspinaczkowe, przeplotnie, pomosty, tunele
linowe i rurowe, kładki, linki wspinaczkowe, bujaki na sprężynie, kiwaki sprężyste, piaskownice, zjazdy linowe, samochody, pociągi, rakiety, samoloty oraz domki zabawowe,
urządzenia zabawowe linowe, twierdze do zabawy, poręcze,
drabinki, drążki, bieżnie jako urządzenia do ćwiczeń, tablice
na place zabaw, trampoliny (batuty), stoliki i ławeczki do zabawy, bramki do gry w piłkę, stojaki do koszykówki, zestawy
do gry w siatkówkę, stoły do tenisa przeznaczone do montażu na wolnym powietrzu, bramki i ogrodzenia jako elementy
placów zabaw, siłownie zewnętrzne.
487472
(220) 2018 06 25
TELETORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) teletorium mobile & lifestyle

(210)
(731)

(210)
(731)

487433
(220) 2018 06 21
AUTOPUNKT EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) AUTOPUNKT.PL SAMOCHODY UŻYWANE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży samochodów, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem internetu,
obsługa platformy handlowej on-line w celu pośrednictwa
w transakcjach handlowych w zakresie pojazdów, usługi

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, akcesoria do telefonów
komórkowych mianowicie: anteny, urządzenia dopasowujące do anten, baterie, obudowy do telefonów komórkowych, karty pamięci, kable, klawiatury, telefoniczne zestawy
głośnomówiące, ładowarki do telefonów komórkowych,
mikrofony, słuchawki, podzespoły elektroniczne, generatory dźwięku, wyświetlacze, złącze przejściowe, ładowarki
do akumulatorków, zestawy słuchawkowe, wyłączniki zasilania, złączki zasilania, uchwyty karty SIM, futerały, kasety,
podstawki i pokrowce ochronne z plastiku lub tworzywa
sztucznego do sprzętu łącznościowego, uchwyty obrotowe
z tworzyw sztucznych do telefonów komórkowych, 18 kasety jako pokrowce, pokrowce ochronne ze skóry lub imitacji
skóry na telefony i akcesoria komórkowe.
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487474
(220) 2018 06 25
TELETORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) me&my phone

(210)
(731)
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(540) CHRUPING
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięs, szynka,
kiełbasa, kabanosy, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa
z dodatkiem warzyw.
487488
(220) 2018 06 25
MARKA SOKOŁÓW SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) O’brana
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, przekąski
mięsne, wyroby na bazie mięsa, kabanosy, kiełbasa, batony
proteinowe na bazie mięsa, zupy.

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 9 kable USB- C, kable micro-USB, kable lightning,
nakładki do telefonów, etui do telefonów, etui Bock Magnet
do telefonów, uchwyty samochodowe do telefonów, szkła
i folie ochronne do telefonów, ładowarki sieciowe, ładowarki
samochodowe, słuchawki przewodowe, słuchawki bezprzewodowe, powerbanki, wideorejestratory, transmitery FM,
smartwatche, smartbandy.
(210) 487481
(220) 2018 06 25
(731) GRUCZEK RENATA, Wołomin
(540) CELMA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 7 narzędzia o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym: wiertarki, wiertarki udarowe, wkrętarki, wiertarko - wkrętarki, wiertarko-wkrętarki udarowe, wkrętaki,
szlifierki, szlifierki kątowe, szlifierki proste, szlifierki do pracy
na mokro, szlifierki do kamienia, szlifierki do betonu, szlifierki
do płaszczyzn, strugarki wzdłużne, dłutownice łańcuszkowe,
bezsznurowe narzędzia o napędzie elektrycznym, przycinarki do żywopłotów, narzędzia pneumatyczne, pneumatyczne wkrętaki, pneumatyczne narzędzia do wbijania gwoździ,
sprężarki powietrzne, przenośne źródła energii elektrycznej
z napędem spalinowym, agregaty prądotwórcze, bruzdownice, gwintownice, gwoździarki, opalarki, zacieraczki,
zakrętarki, giętarki, zaciskarki, zszywacze, mini - szlifierki, szlifierki tarczowe, szlifierki stołowe, szlifierki taśmowe, szlifierki
do drewna, polerki, młoty, młoty udarowe, młoto-wiertarki,
młoty wyburzeniowe, młoty obrotowe, równiarki do betonu, piły tarczowe, piły łańcuchowe, piły taśmowe, pilarki,
przecinarki, obcinarki, okrawarki, nożyce, nożyce wibracyjne,
strugarki, wyrzynarki, grzebietnice, frezarki, frezy kształtowe,
ostrzałki narządzi, mieszarki, mieszalniki, mieszarki do płynów, kruszarki, skrobaki, klucze udarowe, dmuchawy, odkurzacze, maszyny do obróbki drewna, 8 narzędzia i przyrządy
ręcznie sterowane, przecinarki, przyrządy do cięcia, ściernice,
wiertła, tarcze tnące, tarcze szlifierskie, tarcze ścierne, tarcze
do polerowania, brzeszczoty, frezy, gwintownice, grzechotki, kamienie ścierne, kamienie szlifierskie, klucze, mieszadła,
młotki, narzędzia ścierne, piły, podnośniki.
(210)
(731)

487485
(220) 2018 06 25
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(210) 487490
(220) 2018 06 25
(731) KWIECIEŃ ROBERT ENGER, Miechów
(540) enger

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 klamki do drzwi metalowe, 20 klamki do drzwi
niemetalowe.
487512
(220) 2018 06 25
S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALOŚCIĄ, Mirków
(540) POLSKI producent leków

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, środki przeciwbólowe, antybiotyki, antyseptyki, balsamy do użytku medycznego, preparaty
diagnostyczne, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, alkohol leczniczy, zioła lecznicze, napoje stosowane
w lecznictwie, apteczki przenośne z wyposażeniem, środki
przeciw pasożytom, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, roztwory do szkieł kontaktowych, preparaty
do sterylizacji, sterydy, czopki, tkaniny chirurgiczne, szczepionki, preparaty witaminowe, wyroby medyczne zawarte
w tej klasie, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, leki wzmacniające, 10 aparaty i instrumenty chirurgiczne,
medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, artykuły orto-
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pedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
artykuły antykoncepcyjne, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, zestawy do irygacji, termometry do celów
medycznych, części, wyposażenie i akcesoria do uprzednio
wymienionych towarów, urządzenia, narzędzia i przybory
chirurgiczne i do leczenia ran, 44 usługi medyczne, usługi
weterynaryjne, opieka w zakresie higieny i urody ludzi lub
zwierząt, usługi medycyny alternatywnej, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, udostępnianie informacji w zakresie żywienia, usługi klinik medycznych, pomoc medyczna, porady
w zakresie farmakologii, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi farmaceutyczne,
usługi dentystyczne, usługi optyczne.
(210) 487513
(220) 2018 06 25
(731) SIPOWICZ ROLAND ABIKOS, Gdańsk
(540) EXTRAVAGANCE
(510), (511) 10 aparaty i urządzenia zabiegowe do celów
kosmetycznych, urządzenia i przyrządy do terapii odmładzających i terapii ciała, przyrządy i urządzenia do masażu i mikromasażu kosmetycznego, urządzenia do drenażu
limfatycznego, urządzenia do liftingu, urządzenia laserowe
do stosowania w kosmetologii, urządzenia do masażu, generujące wibracje ultradźwiękowe do stosowania w kosmetologii, urządzenia do leczenia cellulitu, aparatura do mikrodermabrazji, aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych,
przyrządy elektromedyczne do kuracji odchudzających,
urządzenia do zabiegów bezinwazyjnego napinania i konturowania twarzy i ciała, urządzenia do zabiegów jonoforezy, urządzenia do zabiegów łagodzenia podrażnień skóry,
elektrostymulatory do celów kosmetycznych, profesjonalne
urządzenia kosmetologiczne do użytku domowego.
487522
(220) 2018 06 25
LISNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) POLARYBKA
(510), (511) 29 ryby przetworzone, produkty z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, spożywcze produkty rybne,
przekąski rybne, pasty rybne, sałatki rybne, spożywcze produkty na bazie ryb, przekąski na bazie ryb, pasty na bazie ryb,
sałatki na bazie ryb.
(210)
(731)

(210) 487524
(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.
(210)
(731)

487525
(220) 2018 06 25
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
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(540) LONG4LASHES FACEMODELING
(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.
487639
(220) 2018 06 28
AMTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) KRWAWE KOŁO
(510), (511) 1 mieszanki do naprawy dętek, mieszanki do naprawy opon, chemiczne środki konserwujące hamujące korozję w układach wydechowych pojazdów, preparaty do odpuszczania metali, 2 farby przeciw zanieczyszczeniom, oleje
przeciwrdzewne, powłoki, powłoki zabezpieczające przed korozją pojazdów, preparaty ochronne do metali, preparaty zapobiegające matowieniu metali, preparaty zabezpieczające
przed rdzą, 3 preparaty do czyszczenia, preparaty do mycia,
środki do konserwacji skóry jako pasty, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, środki,
preparaty i woski do polerowania, środki do nadawania połysku, środki do pielęgnacji i konserwacji samochodów, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do konserwacji wnętrza
samochodu, płyny do czyszczenia szyb samochodowych,
płyny i pianki do dywanów i tapicerki, 37 usługi czyszczenia
pojazdów, usługi mycia pojazdów, usługi konserwacji pojazdów, usługi polerowania pojazdów, usługi naprawy kół, opon
i felg, usługi zabezpieczenia pojazdów przed rdzą.
(210)
(731)

487651
(220) 2018 07 02
SMARTSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) SmartSoft

(210)
(731)

(531) 24.15.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne, sprzęt komputerowy, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, 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 przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, udostępnianie informacji o działalności
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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], dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, odzyskiwanie danych komputerowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.
487664
(220) 2018 06 28
STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA
CHAMPIONS, Katowice
(540) KINDER AKADEMIA PIŁKARSKA
(210)
(731)

(531) 21.03.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 szkolenie sportowe, szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, szkolenie w zakresie ćwiczeń
grupowych.
487691
(220) 2018 06 29
ZADROŻNA ANNA MAGDALENA ANN’S
WONDERLAND, Pionki
(540) AW Ann’s Wonderland

(210)
(731)
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487703
(220) 2018 07 02
CEFARM-WROCŁAW-CENTRUM ZAOPATRZENIA
FARMACEUTYCZNEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Farmacol
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, olejki eteryczne, środki
do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne, 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, środki sanitarne do celów
medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla celów
medycznych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, plastry opatrunkowe, środki opatrunkowe,
materiały dentystyczne, woski dentystyczne, dentystyczne
materiały do odcisków, preparaty dezynfekcyjne, preparaty
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 10 aparatura
i instrumenty chirurgiczne, medyczne, dentystyczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 16 gazety, czasopisma, książki,
35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalności gospodarczej, usługi sekretarskie, usługi
badania rynku, usługi badania opinii publicznej, prenumerata
czasopism, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, produkcja filmów reklamowych, sprzedaż dla osób
trzecich suplementów diety, lekarstw, wyrobów medycznych,
kosmetyków, środków żywieniowych, usługi reklamowe oraz
marketingowe, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 38 komunikacja wizyjna i foniczna, usługi z zakresu
nadawania programów radiowych i telewizyjnych, 39 pakowanie, dostarczanie i przewożenie towarów, składowanie,
przechowywanie i spedycja towarów, transport samochodowy, wynajmowanie pojazdów i powierzchni magazynowych,
załadunek i wyładunek, dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, dostarczanie paczek, zaopatrzenie, dystrybucja gazet, 41 nauczanie, rozrywka, organizowanie konferencji i seminariów, organizowanie wystaw, organizowanie imprez sportowych oraz koncertów i spektakli i usługi związane
z produkcją programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
filmów innych niż reklamowe, telewizyjne programy rozrywkowe, publikowanie książek, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, 42 badania techniczne, prace badawczo - rozwojowe dla osób trzecich, projektowanie architektoniczno - budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, administrowanie
stronami internetowymi z zakresu zdrowia, farmacji i reklamy,
44 pomoc medyczna, szpitale, kliniki medyczne, hospicja,
pomoc weterynaryjna, usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych, chirurgia plastyczna, salony piękności,
manicure, masaż, usługi w zakresie korzystania z łaźni, sauny,
solariów, usługi optyczne, usługi kuracji uzdrowiskowych,
ogrodnictwo, tępienie szkodników w ogrodnictwie, rolnictwie
i leśnictwie, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych.
(210)
(731)

487704
(220) 2018 07 02
CEFARM-WROCŁAW-CENTRUM ZAOPATRZENIA
FARMACEUTYCZNEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) F Farmacol S.A.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.11
(510), (511) 25 bielizna, odzież, stroje plażowe, majtki, majtki damskie, kąpielówki, gorsety, czepki kąpielowe, bokserki,
biustonosze, bielizna osobista, apaszki, długie luźne stroje,
halki, półhalki, kostiumy kąpielowe, maski na oczy do spania,
piżamy, podwiązki, szlafroki.

(531)

24.13.17, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 03.11.01,
29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, olejki eteryczne, środki
do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne, 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, środki sanitarne do celów
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medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla celów
medycznych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, plastry opatrunkowe, środki opatrunkowe,
materiały dentystyczne, woski dentystyczne, dentystyczne
materiały do odcisków, preparaty dezynfekcyjne, preparaty
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, dentystyczne
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, materiały
do zszywania stosowane w chirurgii, 16 gazety, czasopisma,
książki, 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą,
administrowanie działalności gospodarczej, usługi sekretarskie, usługi badania rynku, usługi badania opinii publicznej,
prenumerata czasopism, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, produkcja filmów reklamowych,
sprzedaż dla osób trzecich suplementów diety, lekarstw, wyrobów medycznych, kosmetyków, środków żywieniowych,
usług reklamowych oraz marketingowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 38 komunikacja wizyjna
i foniczna, usługi z zakresu nadawania programów radiowych i telewizyjnych, 39 pakowanie, dostarczanie i przewożenie towarów, składowanie, przechowywanie i spedycja
towarów, transport samochodowy, wynajmowanie pojazdów i powierzchni magazynowych, załadunek i wyładunek,
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
dostarczanie paczek, zaopatrzenie, dystrybucja gazet, 41 nauczanie, rozrywka, organizowanie konferencji i seminariów,
organizowanie wystaw, organizowanie imprez sportowych
oraz koncertów i spektakli, usługi związane z produkcją programów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów innych
niż reklamowe, telewizyjne programy rozrywkowe, publikowanie książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 42 badania techniczne, prace badawczo - rozwojowe dla
osób trzecich, projektowanie architektoniczno - budowlane,
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, administrowanie stronami internetowymi z zakresu zdrowia, farmacji i reklamy,
44 pomoc medyczna, szpitale, kliniki medyczne, hospicja,
pomoc weterynaryjna, usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych, chirurgia plastyczna, salony piękności,
manicure, masaż, usługi w zakresie korzystania z łaźni, sauny,
solariów, usługi optyczne, usługi kuracji uzdrowiskowych,
ogrodnictwo, tępienie szkodników w ogrodnictwie, rolnictwie i leśnictwie, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych.
487705
(220) 2018 07 02
CEFARM - WROCŁAW - CENTRUM ZAOPATRZENIA
FARMACEUTYCZNEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Grupa Farmacol
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wania stosowane w chirurgii, 16 gazety, czasopisma, książki, 35 reklama,
zarządzanie działalnością gospodarczą,
administrowanie działalności gospodarczej, usługi sekretarskie, usługi badania rynku, usługi badania opinii publicznej,
prenumerata czasopism, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, produkcja filmów reklamowych,
sprzedaż dla osób trzecich suplementów diety, lekarstw, wyrobów medycznych, kosmetyków, środków żywieniowych,
usług reklamowych oraz marketingowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 38 komunikacja wizyjna
i foniczna, usługi z zakresu nadawania programów radiowych i telewizyjnych, 39 pakowanie, dostarczanie i przewożenie towarów, składowanie, przechowywanie i spedycja
towarów, transport samochodowy, wynajmowanie pojazdów i powierzchni magazynowych, załadunek i wyładunek,
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
dostarczanie paczek, zaopatrzenie, dystrybucja gazet, 41 nauczanie, rozrywka, organizowanie konferencji i seminariów,
organizowanie wystaw, organizowanie imprez sportowych
oraz koncertów i spektakli, usługi związane z produkcją programów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów innych
niż reklamowe, telewizyjne programy rozrywkowe, publikowanie książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 42 badania techniczne, prace badawczo - rozwojowe dla
osób trzecich, projektowanie architektoniczno - budowlane,
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, administrowanie stronami internetowymi z zakresu zdrowia, farmacji i reklamy,
44 pomoc medyczna, szpitale, kliniki medyczne, hospicja,
pomoc weterynaryjna, usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych, chirurgia plastyczna, salony piękności,
manicure, masaż, usługi w zakresie korzystania z łaźni, sauny,
solariów: usługi optyczne, usługi kuracji uzdrowiskowych,
ogrodnictwo, tępienie szkodników w ogrodnictwie, rolnictwie i leśnictwie, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych.
(210)
(731)
(540)

487707
(220) 2018 07 02
CEFARM - WROCŁAW - CENTRUM ZAOPATRZENIA
FARMACEUTYCZNEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław

(210)
(731)

(531) 03.11.01, 24.13.17, 26.11.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, olejki eteryczne, środki
do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne, 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, środki sanitarne do celów
medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla celów
medycznych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, plastry opatrunkowe, środki opatrunkowe,
materiały dentystyczne, woski dentystyczne, dentystyczne
materiały do odcisków, preparaty dezynfekcyjne, preparaty
do zwalczania robactw a, fungicydy, herbicydy, 10 aparatura
i instrumenty chirurgiczne, medyczne, dentystyczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, materiały do zszy-

(531) 03.11.01, 24.13.17, 26.11.03, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, olejki eteryczne, środki
do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne, 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, środki sanitarne do celów
medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla celów
medycznych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, plastry opatrunkowe, środki opatrunkowe,
materiały dentystyczne, woski dentystyczne, dentystyczne
materiały do odcisków, preparaty dezynfekcyjne, preparaty
do zwalczania robactw a, fungicydy, herbicydy, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, dentystyczne
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, materiały
do zszywania stosowane w chirurgii, 16 gazety, czasopisma,
książki, 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą,
administrowanie działalności gospodarczej, usługi sekretarskie, usługi badania rynku, usługi badania opinii publicznej,
prenumerata czasopism, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, produkcja filmów reklamowych,
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sprzedaż dla osób trzecich suplementów diety, lekarstw, wyrobów medycznych, kosmetyków, środków żywieniowych,
usług reklamowych oraz marketingowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 38 komunikacja wizyjna
i foniczna, usługi z zakresu nadawania programów radiowych i telewizyjnych, 39 pakowanie, dostarczanie i przewożenie towarów, składowanie, przechowywanie i spedycja
towarów, transport samochodowy, wynajmowanie pojazdów i powierzchni magazynowych, załadunek i wyładunek,
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
dostarczanie paczek, zaopatrzenie, dystrybucja gazet, 41 nauczanie, rozrywka, organizowanie konferencji i seminariów,
organizowanie wystaw, organizowanie imprez sportowych
oraz koncertów i spektakli, usługi związane z produkcją programów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów innych
niż reklamowe, telewizyjne programy rozrywkowe, publikowanie książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 42 badania techniczne, prace badawczo - rozwojowe dla
osób trzecich, projektowanie architektoniczno - budowlane,
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, administrowanie stronami internetowymi z zakresu zdrowia, farmacji i reklamy,
44 pomoc medyczna, szpitale, kliniki medyczne, hospicja,
pomoc weterynaryjna, usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych, chirurgia plastyczna, salony piękności,
manicure, masaż, usługi w zakresie korzystania z łaźni, sauny,
solariów: usługi optyczne, usługi kuracji uzdrowiskowych,
ogrodnictwo, tępienie szkodników w ogrodnictwie, rolnictwie i leśnictwie, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych.
487715
(220) 2018 07 02
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) medilinen
(510), (511) 10 pościel dla osób chorych, prześcieradła dla
osób chorych.
(210)
(731)

487788
(220) 2018 07 03
PHARMACANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Marycan
(510), (511) 5 słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, dietetyczne słodziki do użytku medycznego, farmaceutyki, leki, preparaty farmaceutyczne, lekarstwa, wyroby
medyczne przeznaczone do zapobiegania, leczenia lub
łagodzenia przebiegu chorób, suplementy diety, odżywki,
zioła lecznicze, mieszanki ziół, nalewki ziołowe do celów
leczniczych, syropy lecznicze, maści ziołowe do celów leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki lecznicze, proszki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze
na bazie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu, materiały opatrunkowe, artykuły higieniczne, substancje odżywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych,
żywność dla niemowląt: suplementy diety do celów medycznych, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, materiały opatrunkowe- plastry, opatrunki gipsowe,
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
10 inhalatory, inhalatory medyczne, inhalatory do użytku
medycznego, inhalatory do użytku leczniczego, strzykawki, strzykawki medyczne, 35 usługi reklamy, promocji oraz
sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem
sieci komputerowej i Internetu takich artykułów jak: żyw-

(210)
(731)
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ność, żywność ekologiczna, żywność tradycyjna, kosmetyki, kosmetyki naturalne oraz artykuły do pielęgnacji, detergenty naturalne, preparaty ziołowe w tym kremy, lotiony,
olejki i balsamy, suplementy diety i odżywki, miody, zioła
lecznicze, mieszanki ziół, nalewki ziołowe do celów leczniczych, syropy lecznicze, maści ziołowe do celów leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki lecznicze, proszki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze
na bazie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu, leki, preparaty farmaceutyczne, materiały opatrunkowe, artykuły higieniczne, substancje odżywcze do celów leczniczych, substancje
dietetyczne dla celów leczniczych, żywność dla niemowląt,
usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu: specjalistycznych produktów pszczelich i roślinnych,
miodu, produktów farmaceutycznych, suplementów diety,
wyrobów medycznych, odżywek, olejków antyseptycznych i przeciwzapalnych, żywności organicznej, żywności
dla wegan i wegetarian, soków, napojów, kosmetyków
organicznych, naturalnych kosmetyków, dermokosmetyków, produktów propolisowych, propolisu pszczelego (kitu
pszczelego), przypraw, syropów, ekologicznych środków
czystości, środków czyszczących biodegradowalnych, mydeł i kostek do mycia, czekolad, sprzedaż hurtowa i detaliczna leków, wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
42 badania naukowe, medyczne badania naukowe, badania naukowe dotyczące kosmetyków, badania naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania
naukowe dotyczące chemii, badania naukowe wspomagane komputerowo, badania i analizy naukowe, badania naukowe z zakresu bakteriologii, badania naukowe z zakresu
biologii, badania naukowe w dziedzinie farmacji, badania
naukowe z zakresu genetyki, badania naukowe do celów
medycznych, badania naukowe w zakresie genetyki roślin,
badania naukowe w dziedzinie medycyny społecznej, usługi naukowe i badania w tym zakresie, badania naukowe
prowadzone przy użyciu baz danych, badania naukowe
w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, badania naukowe związane z produktami do pielęgnacji włosów, badania naukowe do celów medycznych w zakresie chorób
nowotworowych, zintegrowane badania naukowe w zakresie szkodników występujących w cieplarniach i plonach,
44 uprawa roślin, usługi doradcze związane z uprawą roślin,
uprawa roślin włóknistych, uprawa roślin przyprawowych
i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, usługi lekarskie,
przygotowywanie i wydawanie lekarstw, usługi w zakresie
badań lekarskich, usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny,
fizjoterapia, usługi fizjoterapii.
487789
(220) 2018 07 03
PHARMACANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Marylite
(510), (511) 5 słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, dietetyczne słodziki do użytku medycznego, farmaceutyki, leki, preparaty farmaceutyczne, lekarstwa, wyroby
medyczne przeznaczone do zapobiegania, leczenia lub
łagodzenia przebiegu chorób, suplementy diety, odżywki,
zioła lecznicze, mieszanki ziół, nalewki ziołowe do celów
leczniczych, syropy lecznicze, maści ziołowe do celów leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki lecznicze, proszki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze
na bazie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu, materiały opatrun(210)
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kowe, artykuły higieniczne, substancje odżywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych,
żywność dla niemowląt: suplementy diety do celów medycznych, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, materiały opatrunkowe- plastry, opatrunki gipsowe,
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
10 inhalatory, inhalatory medyczne, inhalatory do użytku
medycznego, inhalatory do użytku leczniczego, strzykawki, strzykawki medyczne, 35 usługi reklamy, promocji oraz
sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem
sieci komputerowej i Internetu takich artykułów jak: żywność, żywność ekologiczna, żywność tradycyjna, kosmetyki, kosmetyki naturalne oraz artykuły do pielęgnacji, detergenty naturalne, preparaty ziołowe w tym kremy, lotiony,
olejki i balsamy, suplementy diety i odżywki, miody, zioła
lecznicze, mieszanki ziół, nalewki ziołowe do celów leczniczych, syropy lecznicze, maści ziołowe do celów leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki lecznicze, proszki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze
na bazie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu, leki, preparaty farmaceutyczne, materiały opatrunkowe, artykuły higieniczne, substancje odżywcze do celów leczniczych, substancje
dietetyczne dla celów leczniczych, żywność dla niemowląt,
usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu: specjalistycznych produktów pszczelich i roślinnych,
miodu, produktów farmaceutycznych, suplementów diety,
wyrobów medycznych, odżywek, olejków antyseptycznych i przeciwzapalnych, żywności organicznej, żywności
dla wegan i wegetarian, soków, napojów, kosmetyków
organicznych, naturalnych kosmetyków, dermokosmetyków, produktów propolisowych, propolisu pszczelego (kitu
pszczelego), przypraw, syropów, ekologicznych środków
czystości, środków czyszczących biodegradowalnych, mydeł i kostek do mycia, czekolad, sprzedaż hurtowa i detaliczna leków, wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
42 badania naukowe, medyczne badania naukowe, badania naukowe dotyczące kosmetyków, badania naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania
naukowe dotyczące chemii, badania naukowe wspomagane komputerowo, badania i analizy naukowe, badania naukowe z zakresu bakteriologii, badania naukowe z zakresu
biologii, badania naukowe w dziedzinie farmacji, badania
naukowe z zakresu genetyki, badania naukowe do celów
medycznych, badania naukowe w zakresie genetyki roślin,
badania naukowe w dziedzinie medycyny społecznej, usługi naukowe i badania w tym zakresie, badania naukowe
prowadzone przy użyciu baz danych, badania naukowe
w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, badania naukowe związane z produktami do pielęgnacji włosów, badania naukowe do celów medycznych w zakresie chorób
nowotworowych, zintegrowane badania naukowe w zakresie szkodników występujących w cieplarniach i plonach,
44 uprawa roślin, usługi doradcze związane z uprawą roślin,
uprawa roślin włóknistych, uprawa roślin przyprawowych
i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, usługi lekarskie,
przygotowywanie i wydawanie lekarstw, usługi w zakresie
badań lekarskich, usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny,
fizjoterapia, usługi fizjoterapii.
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487790
(220) 2018 07 03
PHARMACANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Marydiol
(510), (511) 5 słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, dietetyczne słodziki do użytku medycznego, farmaceutyki, leki, preparaty farmaceutyczne, lekarstwa, wyroby
medyczne przeznaczone do zapobiegania, leczenia lub
łagodzenia przebiegu chorób, suplementy diety, odżywki,
zioła lecznicze, mieszanki ziół, nalewki ziołowe do celów
leczniczych, syropy lecznicze, maści ziołowe do celów leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki lecznicze, proszki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze
na bazie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu, materiały opatrunkowe, artykuły higieniczne, substancje odżywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych,
żywność dla niemowląt: suplementy diety do celów medycznych, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, materiały opatrunkowe- plastry, opatrunki gipsowe,
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
10 inhalatory, inhalatory medyczne, inhalatory do użytku
medycznego, inhalatory do użytku leczniczego, strzykawki, strzykawki medyczne, 35 usługi reklamy, promocji oraz
sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem
sieci komputerowej i Internetu takich artykułów jak: żywność, żywność ekologiczna, żywność tradycyjna, kosmetyki,
kosmetyki naturalne oraz artykuły do pielęgnacji, detergenty naturalne, preparaty ziołowe w tym kremy, lotiony, olejki
i balsamy, suplementy diety i odżywki, miody, zioła lecznicze,
mieszanki ziół, nalewki ziołowe do celów leczniczych, syropy
lecznicze, maści ziołowe do celów leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki lecznicze, proszki lecznicze
przeciwbólowe, proszki lecznicze na bazie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu, leki, preparaty farmaceutyczne, materiały
opatrunkowe, artykuły higieniczne, substancje odżywcze
do celów leczniczych, substancje dietetyczne dla celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu: specjalistycznych
produktów pszczelich i roślinnych, miodu, produktów farmaceutycznych, suplementów diety, wyrobów medycznych,
odżywek, olejków antyseptycznych i przeciwzapalnych,
żywności organicznej, żywności dla wegan i wegetarian,
soków, napojów, kosmetyków organicznych, naturalnych kosmetyków, dermokosmetyków, produktów propolisowych,
propolisu pszczelego (kitu pszczelego), przypraw, syropów,
ekologicznych środków czystości, środków czyszczących
biodegradowalnych, mydeł i kostek do mycia, czekolad,
sprzedaż hurtowa i detaliczna leków, wyrobów farmaceutycznych i medycznych, 42 badania naukowe, medyczne badania naukowe, badania naukowe dotyczące kosmetyków,
badania naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe
i przemysłowe, badania naukowe dotyczące chemii, badania naukowe wspomagane komputerowo, badania i analizy
naukowe, badania naukowe z zakresu bakteriologii, badania
naukowe z zakresu biologii, badania naukowe w dziedzinie
farmacji, badania naukowe z zakresu genetyki, badania naukowe do celów medycznych, badania naukowe w zakresie
genetyki roślin, badania naukowe w dziedzinie medycyny
społecznej, usługi naukowe i badania w tym zakresie, badania naukowe prowadzone przy użyciu baz danych, badania
naukowe w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, badania naukowe związane z produktami do pielęgnacji włosów,
badania naukowe do celów medycznych w zakresie chorób
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nowotworowych, zintegrowane badania naukowe w zakresie szkodników występujących w cieplarniach i plonach,
44 uprawa roślin, usługi doradcze związane z uprawą roślin,
uprawa roślin włóknistych, uprawa roślin przyprawowych
i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji
leków i wyrobów farmaceutycznych, usługi lekarskie, przygotowywanie i wydawanie lekarstw, usługi w zakresie badań
lekarskich, usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez
lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, fizjoterapia,
usługi fizjoterapii.
487793
(220) 2018 07 03
PHARMACANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Marydica
(510), (511) 5 słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, dietetyczne słodziki do użytku medycznego, farmaceutyki, leki, preparaty farmaceutyczne, lekarstwa, wyroby
medyczne przeznaczone do zapobiegania, leczenia lub
łagodzenia przebiegu chorób, suplementy diety, odżywki,
zioła lecznicze, mieszanki ziół, nalewki ziołowe do celów
leczniczych, syropy lecznicze, maści ziołowe do celów leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki lecznicze, proszki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze
na bazie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu, materiały opatrunkowe, artykuły higieniczne, substancje odżywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych,
żywność dla niemowląt: suplementy diety do celów medycznych, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, materiały opatrunkowe- plastry, opatrunki gipsowe,
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
10 inhalatory, inhalatory medyczne, inhalatory do użytku
medycznego, inhalatory do użytku leczniczego, strzykawki, strzykawki medyczne, 35 usługi reklamy, promocji oraz
sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem
sieci komputerowej i Internetu takich artykułów jak: żywność, żywność ekologiczna, żywność tradycyjna, kosmetyki,
kosmetyki naturalne oraz artykuły do pielęgnacji, detergenty naturalne, preparaty ziołowe w tym kremy, lotiony, olejki
i balsamy, suplementy diety i odżywki, miody, zioła lecznicze,
mieszanki ziół, nalewki ziołowe do celów leczniczych, syropy
lecznicze, maści ziołowe do celów leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki lecznicze, proszki lecznicze
przeciwbólowe, proszki lecznicze na bazie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu, leki, preparaty farmaceutyczne, materiały
opatrunkowe, artykuły higieniczne, substancje odżywcze
do celów leczniczych, substancje dietetyczne dla celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu: specjalistycznych
produktów pszczelich i roślinnych, miodu, produktów farmaceutycznych, suplementów diety, wyrobów medycznych,
odżywek, olejków antyseptycznych i przeciwzapalnych,
żywności organicznej, żywności dla wegan i wegetarian,
soków, napojów, kosmetyków organicznych, naturalnych kosmetyków, dermokosmetyków, produktów propolisowych,
propolisu pszczelego (kitu pszczelego), przypraw, syropów,
ekologicznych środków czystości, środków czyszczących
biodegradowalnych, mydeł i kostek do mycia, czekolad,
sprzedaż hurtowa i detaliczna leków, wyrobów farmaceutycznych i medycznych, 42 badania naukowe, medyczne badania naukowe, badania naukowe dotyczące kosmetyków,
badania naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe
i przemysłowe, badania naukowe dotyczące chemii, bada(210)
(731)

Nr ZT37/2018

nia naukowe wspomagane komputerowo, badania i analizy
naukowe, badania naukowe z zakresu bakteriologii, badania
naukowe z zakresu biologii, badania naukowe w dziedzinie
farmacji, badania naukowe z zakresu genetyki, badania naukowe do celów medycznych, badania naukowe w zakresie
genetyki roślin, badania naukowe w dziedzinie medycyny
społecznej, usługi naukowe i badania w tym zakresie, badania naukowe prowadzone przy użyciu baz danych, badania
naukowe w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, badania naukowe związane z produktami do pielęgnacji włosów,
badania naukowe do celów medycznych w zakresie chorób
nowotworowych, zintegrowane badania naukowe w zakresie szkodników występujących w cieplarniach i plonach,
44 uprawa roślin, usługi doradcze związane z uprawą roślin,
uprawa roślin włóknistych, uprawa roślin przyprawowych
i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji
leków i wyrobów farmaceutycznych, usługi lekarskie, przygotowywanie i wydawanie lekarstw, usługi w zakresie badań
lekarskich, usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez
lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, fizjoterapia,
usługi fizjoterapii.
487796
(220) 2018 07 03
PHARMACANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Marybinol
(510), (511) 5 słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków,
dietetyczne słodziki do użytku medycznego, farmaceutyki,
leki, preparaty farmaceutyczne, lekarstwa, wyroby medyczne przeznaczone do zapobiegania, leczenia lub łagodzenia
przebiegu chorób, suplementy diety, odżywki, zioła lecznicze,
mieszanki ziół, nalewki ziołowe do celów leczniczych, syropy
lecznicze, maści ziołowe do celów leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki lecznicze, proszki lecznicze
przeciwbólowe, proszki lecznicze na bazie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu, materiały opatrunkowe, artykuły higieniczne, substancje odżywcze do celów leczniczych, substancje
dietetyczne dla celów leczniczych, żywność dla niemowląt:
suplementy diety do celów medycznych, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, materiały opatrunkowe- plastry,
opatrunki gipsowe, materiały do plombowania zębów, woski
dentystyczne, 10 inhalatory, inhalatory medyczne, inhalatory
do użytku medycznego, inhalatory do użytku leczniczego,
strzykawki, strzykawki medyczne, 35 usługi reklamy, promocji
oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem
sieci komputerowej i Internetu takich artykułów jak: żywność,
żywność ekologiczna, żywność tradycyjna, kosmetyki, kosmetyki naturalne oraz artykuły do pielęgnacji, detergenty naturalne, preparaty ziołowe w tym kremy, lotiony, olejki i balsamy,
suplementy diety i odżywki, miody, zioła lecznicze, mieszanki
ziół, nalewki ziołowe do celów leczniczych, syropy lecznicze,
maści ziołowe do celów leczniczych, kremy ziołowe do celów
leczniczych, proszki lecznicze, proszki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze na bazie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu,
leki, preparaty farmaceutyczne, materiały opatrunkowe, artykuły higieniczne, substancje odżywcze do celów leczniczych,
substancje dietetyczne dla celów leczniczych, żywność dla
niemowląt, usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży hurtowej
i detalicznej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu: specjalistycznych produktów pszczelich i roślinnych,
miodu, produktów farmaceutycznych, suplementów diety,
wyrobów medycznych, odżywek, olejków antyseptycznych
i przeciwzapalnych, żywności organicznej, żywności dla wegan i wegetarian, soków, napojów, kosmetyków organicznych,
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naturalnych kosmetyków, dermokosmetyków, produktów
propolisowych, propolisu pszczelego (kitu pszczelego), przypraw, syropów, ekologicznych środków czystości, środków
czyszczących biodegradowalnych, mydeł i kostek do mycia,
czekolad, sprzedaż hurtowa i detaliczna leków, wyrobów farmaceutycznych i medycznych, 42 badania naukowe, medyczne badania naukowe, badania naukowe dotyczące kosmetyków, badania naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe
i przemysłowe, badania naukowe dotyczące chemii, badania
naukowe wspomagane komputerowo, badania i analizy naukowe, badania naukowe z zakresu bakteriologii, badania naukowe z zakresu biologii, badania naukowe w dziedzinie farmacji, badania naukowe z zakresu genetyki, badania naukowe
do celów medycznych, badania naukowe w zakresie genetyki
roślin, badania naukowe w dziedzinie medycyny społecznej,
usługi naukowe i badania w tym zakresie, badania naukowe
prowadzone przy użyciu baz danych, badania naukowe w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, badania naukowe
związane z produktami do pielęgnacji włosów, badania naukowe do celów medycznych w zakresie chorób nowotworowych, zintegrowane badania naukowe w zakresie szkodników występujących w cieplarniach i plonach, 44 uprawa
roślin, usługi doradcze związane z uprawą roślin, uprawa roślin
włóknistych, uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych
oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów
farmaceutycznych, usługi lekarskie, przygotowywanie i wydawanie lekarstw, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi
w zakresie lekarskich wizyt domowych, doradztwo w zakresie
pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, fizjoterapia, usługi fizjoterapii.
487823
(220) 2018 07 04
KITA KRZYSZTOF, MACIEJEWSKI MARCIN JOKER
SPÓŁKA CYWILNA, Gorzów Wielkopolski
(540) 95-7220-220 JOKER TAXI 194-64
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(531) 09.01.10, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso świeże, mięso mrożone, mięso mielone, mięso cielęce, wołowe, wieprzowe, mięso drobiowe i królicze, mięso z dziczyzny, ekstrakty mięsne, przetwory mięsne,
podroby mięsne, wyroby drobiowe i z królika, wyroby wędliniarskie: bekony, boczki, kiełbasy, kabanosy, łopatka, metki,
mielonki, parówki, pasztety na bazie mięsa, pieczenie, salami,
salcesony, schab, szynki, wędzonki, wyroby blokowe, wyroby
okazjonalne: zestawy mięsne na grilla, zestawy wędlin układanych, konserwy mięsne, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, gotowe dania na bazie mięsa, pasty, nadzienia i przekąski
mięsne, galaretki mięsne i mięsno - warzywne, sosy mięsne,
owoce i warzywa: gotowane, konserwowane, kwaszone, marynowane i suszone, mrożone owoce i warzywa, owoce i warzywa w puszkach, grzyby: mrożone, suszone, konserwowane
i marynowane, przeciery owocowe i warzywne, koncentraty
owoców i warzyw, przetwory z owoców i warzyw, dżemy,
galaretki jadalne, kompoty, konfitury, marmolady, sałatki
owocowe i warzywne, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne
oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże owoce i warzywa, świeże grzyby, zioła ogrodowe świeże, nasiona, rośliny
i kwiaty naturalne, cebulki, kłącza i nasiona roślin owocowych
i warzyw, 35 usługi importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych,
usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach
oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich
jak: mięso, wyroby mięsne, wyroby wędliniarskie, wyroby garmażeryjne, konserwy mięsne, gotowe dania i potrawy na bazie mięsa, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, ziarna, owoce
i warzywa, grzyby, przetwory z owoców i warzyw, usługi
marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja
materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej.
487918
(220) 2018 07 06
ATLAS TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ATLAS TOWER
(210)
(731)

(531)

09.07.01, 09.07.25, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 27.07.01, 27.07.03, 27.07.17, 29.01.14
(510), (511) 39 usługi taksówek.

487832
(220) 2018 07 04
CONTINENTAL TECHNOLOGY SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SELAVI
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi barowe, usługi restauracyjne, bary szybkiej obsługi
[snack-bary], restauracje samoobsługowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(210)
(731)

(210) 487872
(220) 2018 07 05
(731) OSTROWSKA IRENA POLSKIE EKO ZAGRODY, Kunki
(540) Polskie Eko Zagrody

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 36 wynajmowanie powierzchni w biurowcach,
wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami związane z biurowcami,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami
handlowymi, wynajem powierzchni biurowych, wynajem
powierzchni handlowych.
487920
(220) 2018 07 06
ATLAS TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ATLAS TOWER

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 36 wynajmowanie powierzchni w biurowcach,
wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami związane z biurowcami,
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usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami
handlowymi, wynajem powierzchni biurowych, wynajem
powierzchni handlowych.
487921
(220) 2018 07 06
ATLAS TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ATLAS TOWER
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24
(510), (511) 36 wynajmowanie powierzchni w biurowcach,
wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami związane z biurowcami,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami
handlowymi, wynajem powierzchni biurowych, wynajem
powierzchni handlowych.
487923
(220) 2018 07 06
ATLAS TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ATLAS TOWER

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24
(510), (511) 36 wynajmowanie powierzchni w biurowcach,
wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami związane z biurowcami,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami
handlowymi, wynajem powierzchni biurowych, wynajem
powierzchni handlowych.
487947
(220) 2018 07 07
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH,
Warszawa
(540) SEP-kursy
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, seminariów, sympozjów, konferencji w zakresie
systemów certyfikacji oceny zgodności, przeprowadzanie
egzaminów.
(210)
(731)

Nr ZT37/2018

487951
(220) 2018 07 09
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PERFOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starachowice
(540) Perfopol STARACHOWICE
(210)
(731)

(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, stal półprzetworzona, trudnościeralna,
żaroodporna, nierdzewna, kwasoodporna, aluminium, miedź
i mosiądz półprzetworzony, stopy metali nieszlachetnych,
blachy (płyty, arkusze, taśmy): ze stali zwykłej, ocynkowanej,
aluminiowe, miedziane i mosiężne, blachy nierdzewne, kwasoodporne i żarowytrzymałe, drut ze stali zwykłej, ocynkowanej,
nierdzewnej, kwasoodpornej, metalowe pręty gładkie ciągnione, pręty zbrojeniowe, metalowe zgrzewane maty zbrojeniowe, stalowe profile, kształtowniki zimno i gorąco walcowane:
ceowniki, kątowniki, dwuteowniki, profile zamknięte, metalowe rury i kosze perforowane, stalowe konstrukcje, kratownice,
slupy, dźwigary, bramy przesuwne, furtki, przęsła ogrodzeniowe, balustrady, podesty i podłogi, 7 maszyny, części maszyn,
urządzenia i akcesoria do produkcji blach perforowanych (sita
blaszane) i siatek, sita: sita blaszane o oczkach: okrągłych, kwadratowych, podłużnych i układach oczek: prosty, mijany, sita
tarkowe, sita szczelinowe - zgrzewane (oprawione w ramę
jako przesiewacze), sita (maty) gumowane z metalu w połączeniu z tworzywem sztucznym - poliuretanem lub gumą dla
przemysłu wydobywczego i spożywczego, siatki: siatki cięto
- ciągnione, siatki zgrzewane, siatki plecione dla maszyn rolniczych i budownictwa, ciągarki do drutu, ciągadła, dłutownice,
dziurkarki, formy, frezarki, giętarki, imaki do narzędzi, kowarki,
krawędziarki, giętarki, zwijarki, maszyny do karbowania, cięcia, łączenia i skręcania blach, narzędzia maszynowe, łożyska,
manipulatory, obcinarki, obrabiarki, nitownice, piły, podnośniki, prasy, prostownice, silniki inne niż do pojazdów lądowych,
spawarki elektryczne, szlifierki, walcarki, urządzenia do wulkanizacji, wycinarki szczelin, maszyny drukarskie, 20 metalowe
meble, meble perforowane i z siatki cięto - ciągnionej, fronty
biurek, regały magazynowe, stoły metalowe, siedzenia metalowe, 40 obróbka metali, obróbka plastyczna blach: wykrawanie na prasie rewolwerowej, cięcie na gilotynach blach, gięcie
blach na prasach krawędziowych, wykrawanie i przetłaczanie
na prasach mimośrodowych i hydraulicznych, zwijanie blach,
wypalanie i cięcie metalu: plazmą i gazami technicznymi, obróbka skrawaniem: toczenie, wiercenie: na wiertarce współrzędnościowej i promieniowej, frezowanie, szlifowanie: na płasko i na okrągło, struganie, dłutowanie, frezowanie kół zębatych
walcowych, obróbka cieplna: hartowanie, nawęglanie, łączenie
materiałów: spawanie, spawanie łukowe, spawanie elektrodą
wolframową i topliwą, spawanie gazowe, zgrzewanie blach,
powlekanie metali, obróbka powierzchni metali, polerowanie, platerowanie, trasowanie laserem, usługi kowalskie, usługi
w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy, obróbka
plastyczna tworzyw sztucznych, obróbka tkanin: apreturowanie, barwienie, dekatyzowanie, krojenie, obrębianie, impregnowanie ognioodporne i wybielanie tkanin, pranie tkanin,
usługi krawieckie w zakresie szycia odzieży, bielizny i przeróbki
odzieży, usługi drukowania, druk sitowy jednokolorowy i wielokolorowy na tkaninach białych i kolorowych, wulkanizacja,
druk cyfrowy, sitodruk, utylizacja i unieszkodliwianie odpadów
szklanych, recykling odpadków i odpadów.

Nr ZT37/2018
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487968
(220) 2018 07 09
KYOKAI SUSHI BAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) K KYOKAI SUSHI BAR
(210)
(731)

(210) 487985
(220) 2018 07 09
(731) WRZESIEŃ MATEUSZ MTUNING, Rzeszów
(540) mtuning

(531)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 dania na bazie ryżu, dania na bazie makaronu, pierożki nadziewane, ryby, owoce morza, dania mięsne,
sałatki warzywne, sałatki owocowe, zupy, dania na bazie warzyw, warzywa gotowane, warzywa konserwowe, 30 sushi,
sushi burrito, sosy, desery owocowe, desery lodowe, desery
czekoladowe, ciasta, ciastka, galaretki owocowe, kremy spożywcze, herbata, herbata mrożona, kawa, lody, 32 napoje
gazowane, napoje niegazowane, napoje owocowe, napoje
bezalkoholowe, woda mineralna, syropy do napojów, piwo,
33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 43 restauracje,
bary szybkiej obsługi, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, kawiarnie.
487974
(220) 2018 07 09
SILCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gorzów Wielkopolski
(540) FLEXY HYBRID GEL

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.19, 26.13.01
(510), (511) 3 żele hybrydowe uv i led do stylizacji paznokci.
487977
(220) 2018 07 09
ABT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MenarA Sheesha & Restaurant

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi restauracyjne, przygotowywanie dań na zamówienie i dostarczanie
do klienta, usługi kawiarniane, usługi barowe.
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29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.21, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.11, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 35 zbieranie w jednym miejscu z korzyścią dla
innych różnorodnych towarów umożliwiające klientom oglądanie tych towarów w dogodny sposób i ich nabywanie
w sklepie i/lub w hurtowni, również przez Internet lub sprzedaż wysyłkową, dla towarów: towary branży motoryzacyjnej,
pojazdy, akcesoria motoryzacyjne, wyposażenia pojazdów,
preparaty do mycia i konserwacji karoserii oraz tapicerki. kosmetyki samochodowe, środków myjących do pojazdów,
odzież, części do wymienionych towarów, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pojazdami, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, badania rynku i badania marketingowe, badania rynku do celów reklamowych, organizowanie
aukcji internetowych, usługi reklamowe za pośrednictwem
Internetu, doradztwo i informacje na temat obsługi klienta,
zarządzania produktami oraz cen w serwisach internetowych
w związku z zakupami dokonywanymi przez Internet, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi marketingowe za pośrednictwem
wyszukiwarek internetowych, promocja, reklama i marketing
stron internetowych online, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, udostępnianie miejsca na stronach
internetowych na reklamę towarów i usług, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane
on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu
obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi handlowe online, w ramach których sprzedający
wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa się za pośrednictwem Internetu, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi reklamowe
związane z pojazdami samochodowymi, usługi reklamowe
związane z przemysłem pojazdów mechanicznych, aukcje samochodowe, reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem
telekomunikacji lub drogą elektroniczną, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie targów i wystaw, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach
biznesowych i promocyjnych, 39 transport, usługi przewozu,
spedycja, spedycja towarów, spedycja ładunków, spedycja
towarów drogą lądową, transport lądowy, transport drogowy, transport ładunku drogą lądową, usługi transportowe
i dostawa drogą powietrzną, lądową, koleją i drogą morską,
transport towarów, pakowanie, pakowanie i opakowywanie
towarów, pakowanie ładunków, pakowanie i składowanie
towarów, składowanie towarów, składowanie ładunków, magazynowanie i składowanie, transport i składowanie, składowanie towarów w magazynach, usługi składów w zakresie
przechowywania pojazdów, składowanie towarów przed
i po transporcie, 42 administracja serwerów, doradztwo techniczne, doradztwo technologiczne, usługi w zakresie doradztwa technicznego.
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487986
(220) 2018 07 09
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) TacTick
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, środki odstraszające owady, 10 aparatura i instrumenty
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne,
protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii.
(210)
(731)

487989
(220) 2018 07 09
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Sensointima Hydromed

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt,
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe.
487991
(220) 2018 07 09
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Islantive
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt,
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, pastylki do ssania
na gardło, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych.
487992
(220) 2018 07 09
FABRYKI MEBLI FORTE SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrów
Mazowiecka
(540) KASHMIR
(510), (511) 20 meble, szafy wnękowe, witryny, szafki, meble łazienkowe, ławy, meble biurowe, stoliki kawowe, meble
kuchenne do zabudowy, meble na miarę, szafki ścienne,
stoły, meble ze szkła, meble drewniane, komody, garderoby,
drzwi do szaf, meble dla dzieci, konsole do montażu sprzętu
elektronicznego, meble kuchenne, stoły kuchenne, meble
tapicerowane, meble sypialne, szafki do sypialni, biurka i stoły, krzesła, stojaki, meble do salonu, stoły do jadalni, fronty
do szaf i szafek, gabloty szklane, drzwi do mebli ze szkła.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)

Nr ZT37/2018

487997
(220) 2018 07 09
KONSORCJUM FENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim

(531)

29.01.12, 04.05.03, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.12, 26.01.14,
26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 9 aplikacja komputerowa do pobrania.
(210) 487999
(220) 2018 07 09
(731) MADEJ ARKADIUSZ PRO-SYSTEM, Będzino
(540) Pro-System SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

(531) 07.01.08, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty do gaszenia ognia, środki do gaszenia
ognia, mieszanki do gaszenia ognia, składniki przeznaczone
do gaszenia ognia i zabezpieczające przed ogniem, 9 wtyczki
zabezpieczające, oprogramowanie zabezpieczające, urządzenia zabezpieczające i ochronne, alarmy pożarowe, pompy pożarnicze, elektryczne alarmy pożarowe, urządzenia do wykrywania pożaru, sprzęt bezpieczeństwa do gaszenia pożarów
lasów, czujniki dymu, wykrywacze dymu, elektryczne alarmy
dymu, elektryczne czujniki dymu, wykrywacze dymu, testery alarmów dymu, elektryczne wykrywacze dymu, czujniki
dymu i tlenku węgla, alarmy zapobiegające kradzieży, urządzenia zapobiegające kradzieży, inne niż do pojazdów, alarmy,
alarmy bezpieczeństwa, alarmy antywłamaniowe, przyciski
alarmowe, dzwonki alarmowe, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, nadajniki sygnalizacji alarmowej, odbiorniki sygnalizacji
alarmowej, elektryczne urządzenia alarmowe, alarmowe systemy bezpieczeństwa, panele sterowania do alarmów bezpieczeństwa, alarmy zdalnie sterowane, alarmy zabezpieczające
przed kradzieżą, urządzenia nawigacyjne GPS, elektryczne
urządzenia nawigacyjne, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne,
oprogramowanie do systemów nawigacyjnych GPS, kable
światłowodowe, kable miedziane, czujnik dymu, czujnik gazu,
urządzenia telewizji przemysłowej, głośniki, 37 instalacja systemów zabezpieczających, przeciwpożarowe zabezpieczanie
budynków w trakcie budowy, zabezpieczanie przed ogniem
w czasie budowy, instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, instalacja systemów gaszenia pożaru, naprawa
uszkodzeń po pożarze, instalowanie systemów wykrywania
pożarów, konserwacja i naprawa systemów gaszenia pożaru,
konserwacja i naprawa systemów wykrywania pożaru, instalacja systemów wyciągowych dymu, instalowanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, instalacja alarmów, naprawa alarmów, naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie
alarmów przeciwpożarowych, naprawa alarmów przeciwpożarowych, instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych, konserwacja alarmowych instalacji przeciwpożarowych, naprawa
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lub konserwacja alarmów przeciwpożarowych, konserwacja
i serwisowanie alarmów antywłamaniowych, instalowanie
i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, konserwacja
i serwisowanie systemów alarmów przeciwpożarowych, instalacja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych,
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych,
usługi w zakresie instalowania alarmów, instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych, 45 usługi
kontroli zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, usługi zabezpieczania budynków, usługi ochrony w celu zabezpieczenia
mienia, znakowanie dokumentów w celu ich zabezpieczenia,
monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych,
udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem alarmów
przeciwpożarowych.
488001
(220) 2018 07 09
LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ww
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(531) 08.01.09, 08.01.13, 26.11.25, 19.03.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze,
czekoladki, pralinki, cukierki, wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, wafle.
488011
(220) 2018 07 09
LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PIERROT
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 08.01.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze,
czekoladki, pralinki, cukierki, kawa, kakao, herbata, wyroby
cukiernicze, ciasta, ciastka, wafle, lody, galaretki owocowe
jako słodycze, napoje na bazie kawy, czekolady, herbaty
i kakao.
488003
(220) 2018 07 09
LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BAJECZNY
(210)
(731)

(531) 09.07.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze,
czekoladki, pralinki, cukierki, kawa, kakao, herbata, wyroby
cukiernicze, ciasta, ciastka, wafle, lody, galaretki owocowe
jako słodycze, napoje na bazie kawy, czekolady, herbaty
i kakao.
(210) 488022
(220) 2018 07 10
(731) MARCIA DARIUSZ, Lipinka
(540) POLICJANO
(510), (511) 18 portfele, saszetki, torby, torebki, teczki, 25 koszulki, koszule, dresy, t-shirt, spodnie, szale, marynarki, odzież
robocza, stroje sportowe, ubranka dziecięce, bielizna, skarpety, kapelusze, kamizelki odblaskowe, sukienki, spódnice,
kamizelki, 30 wyroby cukiernicze, czekolady, batony, 35 usługi handlu wyrobami cukierniczymi, portfelami, teczkami, torbami, tornistrami, odzieżą.
(210) 488036
(220) 2018 07 10
(731) STRZELECKI RADOSŁAW RADS, Warszawa
(540) Coffee Mazzini La Passione per il Caffe!

(531) 24.09.05, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 30 czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze,
czekoladki, pralinki, cukierki, kawa, kakao, herbata, wyroby
cukiernicze, ciasta, ciastka, wafle, lody, galaretki owocowe
jako słodycze, napoje na bazie kawy, czekolady, herbaty
i kakao.
488004
(220) 2018 07 09
LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TORCIK WEDLOWSKI RĘCZNIE DEKOROWANY
E.Wedel OD 1851

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 11.03.04, 11.03.20, 25.01.06, 24.01.03, 24.01.13,
24.01.15, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.13, 24.17.01, 24.17.04
(510), (511) 30 kawa, napoje na bazie kawy, kawa mrożona,
kawa niepalona, kawa nienaturalna, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawowe aromaty.
(210) 488039
(220) 2018 07 10
(731) KYOSAN ELECTRIC MFG. CO., LTD., Yokohama, JP
(540) ARTEMIS
(510), (511) 9 urządzenia sygnalizacyjne, mianowicie drogowa sygnalizacja świetlna, detektory pojazdów do wykrywania obecności pojazdów.

32

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

488041
(220) 2018 07 10
WAWRZYNIAK ŁUKASZ SINKOPLEX,
Ostrów Wielkopolski
(540) We make industry hot
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, systemy HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), urządzenia grzewcze, przemysłowe urządzenia grzewcze, urządzenia grzewcze do użytku w domu, przenośne urządzenia grzewcze,
elementy grzewcze, instalacje grzewcze, instalacje grzewcze
do użytku przemysłowego, instalacje grzewcze do użytku
w domu, elektryczne instalacje grzewcze, połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne do celów przemysłowych,
domowe urządzenia klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne, domowe instalacje klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne do celów przemysłowych, klimatyzatory, wentylatory
z silnikiem do klimatyzacji, instalacje do klimatyzacji w pojazdach, urządzenia klimatyzacyjne do użytku w pojazdach,
centralne instalacje klimatyzacyjne do celów domowych,
elementy chłodnicze, grzałki elektryczne (opaskowe, patronowe, płaskie, rurkowe), grzejniki, spirale grzejne, spirale
grzejne elektryczne, piece hartownicze, 35 usługi sprzedaży
następujących towarów: instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza,
systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), urządzenia grzewcze, przemysłowe urządzenia grzewcze, urządzenia grzewcze do użytku w domu, przenośne urządzenia
grzewcze, elementy grzewcze, instalacje grzewcze, instalacje grzewcze do użytku przemysłowego, instalacje grzewcze
do użytku w domu, elektryczne instalacje grzewcze, połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, urządzenia
klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne do celów przemysłowych, domowe urządzenia klimatyzacyjne, instalacje
klimatyzacyjne, domowe instalacje klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne do celów przemysłowych, klimatyzatory,
wentylatory z silnikiem do klimatyzacji, instalacje do klimatyzacji w pojazdach, urządzenia klimatyzacyjne do użytku
w pojazdach, centralne instalacje klimatyzacyjne do celów
domowych, elementy chłodnicze, grzałki elektryczne (opaskowe, patronowe, płaskie, rurkowe), grzejniki, spirale grzejne,
spirale grzejne elektryczne, piece hartownicze, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni
internetowych, aukcji internetowych i agencji importowo-eksportowych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie, 37 usługi instalowania, naprawy i konserwacji urządzeń
i instalacji do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, usługi instalowania, naprawy i konserwacji systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
instalowanie, konserwacja i naprawy grzałek elektrycznych,
grzejników, spirali grzejnych, pieców hartowniczych.
(210)
(731)

488042
(220) 2018 07 10
WAWRZYNIAK ŁUKASZ SINKOPLEX, Ostrów
Wielkopolski
(540) SINKOPLEX
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, systemy HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), urządzenia grzewcze, przemysłowe urządzenia grzewcze, urządzenia grzewcze do użytku w domu, przenośne urządzenia grzewcze,
elementy grzewcze, instalacje grzewcze, instalacje grzewcze
do użytku przemysłowego, instalacje grzewcze do użytku
w domu, elektryczne instalacje grzewcze, połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne do celów przemysłowych,
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domowe urządzenia klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne, domowe instalacje klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne do celów przemysłowych, klimatyzatory, wentylatory
z silnikiem do klimatyzacji, instalacje do klimatyzacji w pojazdach, urządzenia klimatyzacyjne do użytku w pojazdach,
centralne instalacje klimatyzacyjne do celów domowych,
elementy chłodnicze, grzałki elektryczne (opaskowe, patronowe, płaskie, rurkowe), grzejniki, spirale grzejne, spirale
grzejne elektryczne, piece hartownicze, 35 usługi sprzedaży
następujących towarów: instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza,
systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), urządzenia grzewcze, przemysłowe urządzenia grzewcze, urządzenia grzewcze do użytku w domu, przenośne urządzenia
grzewcze, elementy grzewcze, instalacje grzewcze, instalacje grzewcze do użytku przemysłowego, instalacje grzewcze
do użytku w domu, elektryczne instalacje grzewcze, połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, urządzenia
klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne do celów przemysłowych, domowe urządzenia klimatyzacyjne, instalacje
klimatyzacyjne, domowe instalacje klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne do celów przemysłowych, klimatyzatory,
wentylatory z silnikiem do klimatyzacji, instalacje do klimatyzacji w pojazdach, urządzenia klimatyzacyjne do użytku
w pojazdach, centralne instalacje klimatyzacyjne do celów
domowych, elementy chłodnicze, grzałki elektryczne (opaskowe, patronowe, płaskie, rurkowe), grzejniki, spirale grzejne,
spirale grzejne elektryczne, piece hartownicze, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni
internetowych, aukcji internetowych i agencji importowo-eksportowych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie, 37 usługi instalowania, naprawy i konserwacji urządzeń
i instalacji do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, usługi instalowania, naprawy i konserwacji systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
instalowanie, konserwacja i naprawy grzałek elektrycznych,
grzejników, spirali grzejnych, pieców hartowniczych.
(210) 488043
(220) 2018 07 10
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) SOLINEA IRIBOS Suplement diety Lactobacillus
plantarum CECT7484 i CECT7485 Pediococcus
acidilactici CECT7483

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 27.07.01, 27.07.11, 19.13.21, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.06, 26.04.08, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18,
26.04.22, 26.11.03, 26.11.10, 26.11.13
(510), (511) 5 preparaty wspomagające pracę układu
pokarmowego.
(210)
(731)

488045
(220) 2018 07 10
MARTYNIAK JAROSŁAW SCAFO SYSTEM, Zakopane
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(540) SCAFO system

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 szalunki do betonu metalowe, rusztowania
metalowe elewacyjne, szkieletowe rusztowania metalowe,
prefabrykowane aluminiowe ramy rusztowań, metalowe
płyty do rusztowań, metalowe rusztowania do budynków,
drabiny i rusztowania, z metalu, 19 szalunki niemetalowe
do betonu, rusztowania, rusztowania niemetalowe, niemetalowe płyty do rusztowań, rusztowania wykonane z materiałów niemetalowych, niemetalowe pomosty robocze
stosowane do rusztowań, niemetalowe rampy do użytku
z rusztowaniem, niemetalowe pomosty robocze do użytku
w rusztowaniach, niemetalowe schody do użytku z rusztowaniem, niemetalowe stopnie platform do użytku w rusztowaniach, deski drewniane, deski, 35 usługi sprzedaży rusztowań, szalunków, osprzętu do deskowań oraz akcesoriów
żelbetowych, 37 stawianie szalunków, usługi szalunkowe,
stawianie szalunków wznoszących, wznoszenie przesuwnych szalunków, montaż szalunku do betonowania, wznoszenie szalunków do renowacji i konserwacji, wznoszenie
szalunków dla inżynierii wodno-lądowej, wznoszenie szalunków do celów budowlanych i konstrukcyjnych, budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków
przesuwnych i wznoszących, rozbiórka rusztowań, wynajem
rusztowań, naprawa rusztowań, montaż rusztowań, wynajem desek rusztowaniowych, wynajem platform i rusztowań, usługi montażowe rusztowań budowlanych, wynajem rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych,
wznoszenie rusztowań dla budownictwa lądowo-wodnego,
instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, wznoszenie rusztowań do celów budowlanych
i konstrukcyjnych, naprawa i konserwacja rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, usługi instalacyjne
w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych
i budowlanych.
(210) 488047
(220) 2018 07 10
(731) KRYŚKO MARCIN LAVISH MEBLE, Ząbki
(540) LAVISH MEBLE
(510), (511) 20 meble, akcesoria do przechowywania ubrań,
barki, barki przenośne, barki ruchome, barki ruchome, biblioteczki, biurka, biurka i stoły, blaty kuchenne, blaty na szafki,
blaty robocze, blaty stołowe, blok rzeźniczy, boazeria meblarska, cokoły [meble], dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, dekoracyjne listwy wykończeniowe
z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar,
dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych do umieszczania
na szafkach wystawowych, dekoracyjne panele drewniane,
drzwi do mebli, drewniane półki i stojaki, elementy meblowe, elementy mocujące do mebli, niemetalowe, elementy
wnętrza szaf, drzwi przesuwne do mebli, drzwi przesuwne do szaf, drzwi do szafek, drzwi do mebli ze szkła, drzwi
do mebli wykonane z materiałów niemetalowych, filcowe
podkładki pod nogi mebli, fotele, fotele biurowe, fotele dopasowane do kształtu ciała, fotele rozkładane w łóżka, fotele
wypoczynkowe, fronty do szafek, fronty do szaf i szafek, gabloty, inne niż chłodnicze szafy przeszklone, fronty szuflad,
garderoby, komody, komódki z szufladami, kanapy, kontuary,
kredensy, toaletki, komody, kredensy, krzesła biurowe, krzesła
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kreślarskie, krzesła na kółkach, krzesła, ławy, łazienkowe umywalki obudowane szafką, leżaki, ławki, łóżka, pościel, materace, poduszki, lustra, oprawy do obrazów, karnisze, wieszaki
do płaszczy, wieszaki do ubrań, zestawy części do montażu
w meble, wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, wyposażenie łazienek w formie mebli, żaluzje do wnętrz oraz elementy
do zasłon i zasłony do wnętrz, wieszaki na ubrania, wieszaki
stojące do ubrań i haczyki na ubrania, szuflady, taborety, szafy, szafki, stoły warsztatowe dla stolarzy, drewniane skrzynie,
drewniane szyldy, drabiny drewniane, łóżka drewniane, meble kuchenne, meble łazienkowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż online mebli, mebli domowych, mebli
biurowych oraz akcesoriów meblowych wyposażenia domu,
40 stolarstwo meblowe, stolarstwo - produkcja na zamówienie, usługi stolarskie, konserwacja drewna, inna niż malowanie, ścinanie i obróbka drewna, laminowanie substytutów
drewna, heblowanie drewna, piłowanie drewna, obróbka
drewna, laminowanie drewna, konserwowanie drewna, usuwanie zewnętrznych warstw z przedmiotów drewnianych,
wynajem maszyn i urządzeń do obróbki drewna, udzielanie
informacji związanych z obróbką drewna, obróbka drewna
środkami do konserwacji.
488051
(220) 2018 07 10
DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne
(540) KUKURYKU Premium WĘDLINY DROBIOWE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 29 kiełbasy, kiełbasy z kurczaka, szynka, wędliny,
35 reklama, prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi sprzedaży
hurtowej, detalicznej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem
internetu (sprzedaż on-line) towarów obejmujących: kiełbasy, kiełbasy z kurczaka, szynkę, wędliny.
(210) 488052
(220) 2018 07 10
(731) SMOTER MARIUSZ QUICK MEDICAL SERVICE, Kraków
(540) QMS

(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 naklejane ozdoby do paznokci, bawełniane
płatki kosmetyczne, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, waciki
do celów kosmetycznych, 8 przybory do manicure i pedicure, pilniki do paznokci, pilniki do stóp, cążki do skórek, cążki
do paznokci, cążki do obcinania paznokci, elektryczne zestawy do pedicure’u, zestawy do manicure, przyrządy ręczne
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do złuszczania martwego naskórka, przyrządy ręczne do usuwania twardego naskórka, przybory do depilacji, elektryczne
lub nieelektryczne, separatory do rzęs, 10 czepki chirurgiczne,
czepki ochronne na włosy do noszenia przez lekarzy, czepki ochronne na włosy do noszenia przez dentystów, czepki
ochronne na włosy do noszenia przez weterynarzy, odzież
ochronna do celów medycznych, prześcieradła [okrycia]
do użytku medycznego, prześcieradła do badań lekarskich,
prześcieradła na łóżka chorych, prześcieradła [przykrycia] stosowane w chirurgii, prześcieradła do przykrywania podczas
operacji, prześcieradła z chłonnej waty celulozowej do użytku
podczas operacji chirurgicznych, 16 maty papierowe, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe do rąk, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe do demakijażu, ściereczki
z celulozy, szablony do paznokci, 21 przybory kosmetyczne,
szpatułki kosmetyczne, kosmetyczne szpatułki do użytku
z produktami do depilacji, myjki z siatki nylonowej do mycia
ciała, separatory piankowe do palców stóp do użytku podczas
pedicure, 24 ściereczki do mycia ciała [inne niż do celów medycznych], rękawice z jednym palcem wykonane z materiałów
nietkanych przeznaczone do mycia ciała, ściereczki do mycia
ciała z materiałów tekstylnych nietkanych [inne niż do celów
medycznych], ściereczki do mycia ciała z tekstylnych materiałów tkanych [inne niż do celów medycznych], dopasowane
pokrowce na materace, pokrowce na materace [inne niż dla
osób niekontrolujących czynności fizjologicznych], prześcieradła z papieru, prześcieradła z tworzywa sztucznego [nieprzeznaczone dla osób bez kontroli czynności fizjologicznych],
ręczniki, ręczniki do twarzy, ręczniki do rąk, tekstylne ręczniki
do twarzy, ręczniki wykonane z materiałów tekstylnych, ręczniki tekstylne do suszenia włosów, 25 bielizna jednorazowa,
czepki pod prysznic, fartuchy z tworzyw sztucznych, klapki
japonki, pantofle z tworzyw sztucznych, pantofle do pedicure,
piankowe pantofle do pedicure, fartuchy fryzjerskie, peleryny
fryzjerskie, chusty pareo, odzież ochronna zakładana na ubrania, szlafroki, jednorazowe pantofle domowe, 26 czepki do farbowania włosów, czepki do robienia pasemek na włosach,
przepaski do włosów, folie do koloryzacji włosów, papiloty
spiralne do włosów, paski z tworzyw sztucznych do użytku
w koloryzacji włosów, 27 mata, dywaniki na podłogi, dywaniki łazienkowe, maty łazienkowe, maty antypoślizgowe, maty
prysznicowe, 35 usługi prowadzenia sklepu, usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej obejmującej kosmetyki, przybory kosmetyczne, oleje i olejki eteryczne,
podgrzewacze ceramiczne, świece zapachowe, świeczki,
środki do dezynfekcji, mydła dezynfekujące, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], środki dezynfekujące do użytku domowego, środki dezynfekujące, którymi nasączane są chusteczki,
artykuły higieniczne, rękawice, woski do depilacji, hennę oraz
kosmetyki do oprawy oka, pędzle kosmetyczne, parafinę kosmetyczną, artykuły wykonane z frotte oraz z weluru, urządzenia kosmetyczne, fotele, leżanki, odzież jednorazową, obuwie
jednorazowe, worki foliowe wykorzystywane przy depilacji
oraz przy pedicure, zagłówki, akcesoria fryzjerskie, naklejane
ozdoby do paznokci, bawełniane płatki kosmetyczne, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, waciki do celów kosmetycznych,
przybory do manicure i pedicure, pilniki do paznokci, pilniki
do stóp, cążki do skórek, cążki do paznokci, cążki do obcinania
paznokci, elektryczne zestawy do pedicure’u, zestawy do manicure, przyrządy ręczne do złuszczania martwego naskórka,
przyrządy ręczne do usuwania twardego naskórka, przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, separatory
do rzęs, czepki chirurgiczne, czepki ochronne na włosy do noszenia przez lekarzy, czepki ochronne na włosy do noszenia
przez dentystów, czepki ochronne na włosy do noszenia
przez weterynarzy, odzież ochronna do celów medycznych,
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prześcieradła [okrycia] do użytku medycznego, prześcieradła
do badań lekarskich, prześcieradła na łóżka chorych, prześcieradła [przykrycia] stosowane w chirurgii, prześcieradła
do przykrywania podczas operacji, prześcieradła z chłonnej
waty celulozowej do użytku podczas operacji chirurgicznych, maty papierowe, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe do rąk, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe
do demakijażu, ściereczki z celulozy, szablony do paznokci,
przybory kosmetyczne, szpatułki kosmetyczne, kosmetyczne
szpatułki do użytku z produktami do depilacji, myjki z siatki nylonowej do mycia ciała, separatory piankowe do palców stóp
do użytku podczas pedicure, ściereczki do mycia ciała [inne
niż do celów medycznych], rękawice z jednym palcem wykonane z materiałów nietkanych przeznaczone do mycia ciała,
ściereczki do mycia ciała z materiałów tekstylnych nietkanych
[inne niż do celów medycznych], ściereczki do mycia ciała
z tekstylnych materiałów tkanych [inne niż do celów medycznych], dopasowane pokrowce na materace, pokrowce na materace [inne niż dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych], prześcieradła z papieru, prześcieradła z tworzywa
sztucznego [nieprzeznaczone dla osób bez kontroli czynności
fizjologicznych], ręczniki, ręczniki do twarzy, ręczniki do rąk,
tekstylne ręczniki do twarzy, ręczniki wykonane z materiałów
tekstylnych, ręczniki tekstylne do suszenia włosów, bielizna
jednorazowa, czepki pod prysznic, fartuchy z tworzyw sztucznych, klapki japonki, pantofle z tworzyw sztucznych, pantofle
do pedicure, piankowe pantofle do pedicure, fartuchy fryzjerskie, peleryny fryzjerskie, chusty pareo, odzież ochronna zakładana na ubrania, szlafroki, jednorazowe pantofle domowe,
czepki do farbowania włosów, czepki do robienia pasemek
na włosach, przepaski do włosów, folie do koloryzacji włosów, papiloty spiralne do włosów, paski z tworzyw sztucznych
do użytku w koloryzacji włosów, mata, dywaniki na podłogi,
dywaniki łazienkowe, maty łazienkowe, maty antypoślizgowe, maty prysznicowe, 38 przesyłanie informacji głosowych,
tekstowych, obrazowych i danych poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, łączność poprzez terminale komputerowe,
łączność poprzez sieć światłowodów, dostęp do treści stron
internetowych i portali, usługi natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, przekazywanie danych
przy pomocy terminali komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii
komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie stron
internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 41 kształcenie praktyczne [pokazy], organizacja szkoleń, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, nauczanie, kursy korespondencyjne.
488055
(220) 2018 07 11
BIKE CAFÉ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Bagdrip
(510), (511) 21 kubki, kubki i papieru lub tworzy w sztucznych, termosy do napojów, termosy, 24 materiały tekstylne
do filtrowania, 30 ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, herbata,
napoje na bazie herbaty, kakao, wyroby z kakao, kawa, napoje na bazie kawy, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, 32 wyciągi do sporządzania napojów, napoje
sportowe wzbogacane proteinami, preparaty do produkcji
napojów, proszki do sporządzania napojów, proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody kokosowej,
(210)
(731)
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43 kafeterie [bufety], kawiarnie, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, usługi barowe.
488056
(220) 2018 07 11
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniAkcje: Nowa Europa
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

488090
(220) 2018 07 11
MAC-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) Mac Trans TRANSPORT-SPEDYCJA
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
06.07.01, 26.03.01, 26.03.12, 26.11.05, 26.11.10, 24.17.01
(510), (511) 39 transport, spedycja.
(210) 488092
(220) 2018 07 11
(731) HETMAŃCZUK KRZYSZTOF COLLAGE-FLEX, Wrocław
(540) HETMAN FLEX

(531)

27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10,
26.01.11, 26.01.18, 26.03.01, 26.03.07, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w przemyśle,
rolnictwie, ogrodnictwie, nieprzetworzone żywice syntetyczne i tworzywa sztuczne, kleje stosowane w przemyśle,
2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice
naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, 3 środki czyszczące, polerujące, ścierające, 17 armatura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza,
materiały zapobiegające promieniowaniu ciepła, dielektryki,
materiały dźwiękoszczelne, farby, lakiery i oleje izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania, przewody
giętkie niemetalowe, rękawice ochronne, szczeliwa do połączeń, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, budowlane
masy uszczelniające.
488098
(220) 2018 07 11
COMMUNICATION UNLIMITED SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CU

(210)
(731)

35

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi agencji reklamowej.
488099
(220) 2018 07 11
COMMUNICATION UNLIMITED SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ZDROWIE TO SIĘ SPRAWDZA
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, reklama, usługi marketingowe, Usługi public relations, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
(210) 488103
(220) 2018 07 11
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) Gp by SFD GYM PROVOCATEUR

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany,
suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin,
lecznicze napoje mineralne, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki dietetyczne
w formie napojów, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
tabletki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, tabletki
wspomagające odchudzanie, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty’ pobudzające apetyt, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki
odżywcze, dodatki odżywcze, 25 nakrycia głowy, obuwie,
odzież, czapki [nakrycia głowy], czapki bejsbolówki, czapki
sportowe, buty do biegania, buty sportowe, buty treningowe [obuwie sportowej, japonki, obuwie dla kobiet, tenisówki,
bielizna damska, bielizna funkcjonalna, bielizna termoaktywna, biustonosze, bluzki, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, bokserki damskie [bielizna], chusty [odzież],
damskie luźne topy, dresy ortalionowe, funkcjonalne koszulki
termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, kostiumy kąpielowe, kombinezony [odzież], koszule, kurtki, krótkie
spodnie, majtki, legginsy, minispódniczki, nauszniki [odzież],
odzież do biegania, odzież sportowa, paski, piżamy, płaszcze
damskie, podkoszulki, rajstopy sportowe, rękawiczki, skarpetki, spódnice, spodenki, spodnie [nieformalne], spodnie sportowe, staniki sportowe, stringi, szaliki, szorty.
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488107
(220) 2018 07 11
WORKTIMEPLANNER.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) work time planner

(210)
(731)

(531)

06.19.17, 17.01.01, 17.01.05, 17.01.09, 26.04.04, 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, 41 doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], udostępnianie filmów
online nie do pobrania, 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.
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(531) 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(210) 488114
(220) 2018 07 11
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) Immucol suplement diety 3+ odporność zawiera
3 standaryzowane ekstrakty czarny bez aloes aronia
z witaminą C dla dzieci od 3. roku życia SOLINEA
Syrop

(531)

24.01.05, 26.01.01, 26.02.07, 26.05.08, 26.05.09, 26.05.10,
27.05.05, 27.07.25, 29.01.15
(510), (511) 5 preparat wspomagający działanie układu
odpornościowego.
(210) 488115
(220) 2018 07 11
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) Immucol suplement diety 6+ odporność zawiera
3 standaryzowane ekstrakty czarny bez aloes aronia
z witaminą C dla dzieci od 6. roku życia SOLINEA
Syrop

(210) 488110
(220) 2018 07 11
(731) KAMIŃSKI TOMASZ TRENDI YOU, Wrzosowa
(540) Madame Sue

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 25 bielizna osobista, bluzki, koszule, kurtki,
obuwie, nakrycia głowy, odzież, paski, rękawiczki, skarpetki,, spodnie, swetry, szaliki, T-shirty, 35 usługi prowadzenia
punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej z artykułami
odzieżowymi, prowadzenie sprzedaży wysyłkowej artykułów odzieżowych.
488112
(220) 2018 07 11
UDH-UNITED DISTRIBUTION HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Poznań
(540) Alma de mojito

(210)
(731)

(531)

24.01.05, 26.01.01, 26.02.07, 26.05.08, 26.05.09, 26.05.10,
27.05.05, 27.07.25, 29.01.15
(510), (511) 5 preparat wspomagający działanie układu
odpornościowego.
(210)
(731)

488117
(220) 2018 07 11
EAT ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) Be Diet catering

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania
z mięsa, gotowe dania składające się głównie z kotletów
rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), zupy,
30 dania na bazie ryżu, gotowe dania z makaronu, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, dania
gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, gotowe
potrawy na bazie makaronu i ryżu, kanapki, gotowy lunch
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub
warzyw, 43 usługi kateringowe, doradztwo kulinarne, usługi
cateringu zewnętrznego, usługi restauracyjne, udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnianie pomieszczeń
i urządzeń do obsługi wydarzeń, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
488118
(220) 2018 07 11
JAKUBOWSKI DARIUSZ FIRMA HANDLOWA,
Warszawa
(540) Spoko Buła

(210)
(731)

37

(531) 06.07.04, 06.07.25, 27.05.01, 29.01.12, 04.05.05, 04.05.15
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, podkoszulki, obuwie, buty sportowe, nakrycia głowy, czapki sportowe, 32 napoje bezalkoholowe, aromatyzowane napoje gazowane,
soki, wody, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe,
napoje dla sportowców, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], niegazowane napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, esencje do produkcji napojów,
pastylki do napojów gazowanych, proszki do sporządzania
napojów, wyciągi do sporządzania napojów, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji napojów
alkoholowych.
488126
(220) 2018 07 11
EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) express CAR RENTAL
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 18.01.09,
26.05.01, 26.05.06, 26.05.08, 26.05.09, 26.01.01
(510), (511) 39 wypożyczanie i wynajem pojazdów.
488127
(220) 2018 07 11
PARTEC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków
(540) PERBIT
(510), (511) 19 materiały budowlane z bitumu, arkusze i powłoki bitumiczne do użytku w budownictwie, płyty z PCV
i bitumiczne, emulsje i mieszanki bitumiczne, bitumowe
materiały i membrany uszczelniające, materiały budowlane
niemetalowe, profile niemetalowe dla budownictwa, listwy
niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, niemetalowe
dystanse i podkładki dla budownictwa, taśmy niemetalowe
dla budownictwa, okładziny niemetalowe dla budownictwa.
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18,
26.01.19, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 41 organizowanie i obsługa zjazdów, seminariów, spotkań towarzyskich, organizowanie i obsługa imprez
rozrywkowych, sportowych, rekreacyjnych, organizowanie
i obsługa zabaw, dyskotek, dancingów, balów, organizowanie i obsługa przyjęć okolicznościowych, 43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów
w barach, kawiarniach i restauracjach (stałych i sezonowych),
usługi związane z przygotowywaniem dań na zamówienie
i dostarczaniem ich do odbiorców zewnętrznych (catering)
oraz z przygotowywaniem i sprzedażą dań na wynos, wynajmowanie sal na posiedzenia, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje.
488122
(220) 2018 07 11
CRACO-COLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) CRACO COLA CRACO-COLA UGAŚ SMOCZE
PRAGNIENIE
(210)
(731)

488129
(220) 2018 07 11
PARTEC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków
(540) FORBIT
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, konstrukcje niemetalowe, belki niemetalowe, kątowniki i inne
kształtowniki niemetalowe, profile niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe,
niemetalowe dystanse i podkładki dla budownictwa, siatki
niemetalowe dla budownictwa, taśmy niemetalowe dla budownictwa, szalunki niemetalowe do betonu, płyty szalunkowe niemetalowe, kosze szalunkowe niemetalowe, produkty bitumiczne dla budownictwa, płyty z PCV i bitumiczne,
płyty wiórowo - cementowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, betonowe elementy budowlane, beton, asfalt,
bitum, cegła, cement, kamień budowlany, drewno do celów
budowlanych, niemetalowe konstrukcje zbrojeniowe dla budownictwa, nadproża i wieńce niemetalowe, stropy i sufity
niemetalowe, dachy niemetalowe, stemple budowlane niemetalowe, rury i kształtki rurowe niemetalowe.
(210)
(731)

(210)
(731)

488136
(220) 2018 07 12
PRZEDSIĘBIORSTWO TYNKBUD-1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

38

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) T1 DEWELOPER

(531) 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, wynajmowanie mieszkań, wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 budowlany
(nadzór), budownictwo, informacja budowlana, izolowanie
budynków, murowanie, nadzór budowlany, zabezpieczanie
budynków przed wilgocią, zabezpieczanie przed korozją,
42 opracowanie projektów technicznych, projektowanie
budynków.
488138
(220) 2018 07 12
WYDAWNICTWO IUVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) IUVI
(210)
(731)

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 zapisane cyfrowe i analogowe nośniki informacji, publikacje elektroniczne, 16 książki, czasopisma, gazety, afisze, albumy, atlasy, broszury, druki, fotografie, kalendarze, karty pocztowe, karty muzyczne, karty okolicznościowe
z życzeniami, katalogi, komiksy, mapy, plakaty, podręczniki,
prospekty, publikacje jednorazowe, publikacje nieperiodyczne, reprodukcje graficzne, ulotki, zakładki do książek, 41 usługi wydawnicze, publikowanie książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, mikro-wydawnictwa,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków oraz
tekstów innych niż reklamowe.
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lądowych], osie do zawieszenia z resorów piórowych w pojazdach, osie do systemów zawieszenia z resorów piórowych
w pojazdach, amortyzatory pneumatyczne do zespołów
zawieszenia pojazdów do amortyzowania siedzenia i kabiny
kierowcy, hamulce kierunkowe, hamulce tarczowe, hamulce
kół, hydrauliczne hamulce obręczowe, hamulce do pojazdów, hydrauliczne hamulce tarczowe, hamulce do samochodów osobowych, hamulce do pojazdów lądowych, hamulce
elektroniczne do pojazdów, hamulce klockowe do pojazdów lądowych, hamulce taśmowe do pojazdów lądowych,
hamulce stożkowe do pojazdów lądowych, hamulce tarczowe do pojazdów lądowych, pojazdy napędzane elektrycznie, elektryczne napędy do pojazdów, dyferencjały napędu
do pojazdów lądowych, przeniesienie napędu do pojazdów
lądowych, napędy elektryczne do pojazdów lądowych, pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, pojazdy lądowe
o własnym napędzie, mechanizmy napędowe [części pojazdów lądowych], silniki napędowe do pojazdów lądowych,
mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, napędy
silnikowe elektryczne do pojazdów lądowych, mechanizmy
napędowe do pojazdów lądowych [mechaniczne], elektryczne mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych,
mechanizmy napędowe zębate do pojazdów lądowych, pojazdy napędzane do użytku na lądzie, hydrauliczne jednostki
przekazania napędu do pojazdów lądowych, mechanizmy
napędów silnikowych elektrycznych do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe, w tym silniki do pojazdów
lądowych, układy napędowe z wałami odbioru mocy do pojazdów lądowych, jednostki sterujące do pneumatycznych
układów napędowych do pojazdów lądowych, koła do pojazdów lądowych, podwozia pojazdów, modułowe układy
podwozi do pojazdów, opony do pojazdów lądowych.
488144
(220) 2018 07 12
MAJAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bełchatów
(540) Original nach traditionellen Rezepturen hergestellt
(210)
(731)

(210) 488141
(220) 2018 07 12
(731) Smolarek Michał SMOLAREK, Gołąb
(540) C.S CHASSIS.SYSTEMS

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 12 piasty kół, piasty kół tylnych, piasty kół pojazdów, piasty kół samochodowych, piasty przedniej osi do pojazdów, piasty do kół w pojazdach (motocykle), zawieszenia
kół, zawieszenia do pojazdów, amortyzatory zawieszenia
w pojazdach, sprężyny zawieszenia do samochodów, rozpórki zawieszenia do pojazdów, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, układy zawieszenia do samochodów, amortyzatory zawieszenia do samochodów, rozpórki zawieszenia
[części do pojazdów], sprężyny do układów zawieszenia pojazdów, układy zawieszenia do pojazdów lądowych, resory
piórowe [części zawieszenia pojazdów lądowych], sprężyny
śrubowe [części zawieszenia pojazdów lądowych], sprężyny
do systemów zawieszenia do pojazdów, osie do systemów
zawieszenia pneumatycznego w pojazdach, drążki skrętne
/ stabilizatory poprzeczne [elementy zawieszenia pojazdów

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.04.02, 25.07.08
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze: cukierki, cukierki - krówki, cukierki - toffi, czekolada, wyroby czekoladowe, makaroniki, marcepan, pastylki i pomadki jako cukierki,
praliny, słodycze do ssania, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, owocowe galaretki jako słodycze.
(210)
(731)

488145
(220) 2018 07 12
MAJAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bełchatów
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(540) original Original nach traditionellen Rezepturen
hergestellt
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two biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, usługi świadczone lub związane
z obsługą i franczyzą restauracji i innych przedsiębiorstw
lub punktów obsługi związanych z dostarczaniem żywności
i napojów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, 45 licencjonowanie koncepcji franczyzowych,
jako usługi prawne.
488152
(220) 2018 07 12
WROCŁAWSKA AKADEMIA KULINARNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) SEVI KEBAB

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.07.22, 26.04.06, 03.04.02
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze: cukierki, cukierki - krówki, cukierki - toffi, czekolada, wyroby czekoladowe, makaroniki, marcepan, pastylki i pomadki jako cukierki,
praliny, słodycze do ssania, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, owocowe galaretki jako słodycze.
488149
(220) 2018 07 12
MAJAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bełchatów
(540) original Original nach traditionellen Rezepturen
hergestellt

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.12, 05.05.20
(510), (511) 35 usługi świadczone przez franczyzodawcę,
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, usługi świadczone lub związane
z obsługą i franczyzą restauracji i innych przedsiębiorstw
lub punktów obsługi związanych z dostarczaniem żywności
i napojów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, 45 licencjonowanie koncepcji franczyzowych,
jako usługi prawne.
488155
(220) 2018 07 12
FUNDACJA GRUPY UNIBEP UNITALENT,
Bielsk Podlaski
(540) Drewnopolis
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, atlasy, blankiety, broszury, prospekty, druki, formularze, fotografie, obrazy, czasopisma, gazety, karty reklamowe, mapy, plany, naklejki adresowe, notatniki, notesy podręczne, kalendarze, katalogi, torebki
do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, taśmy
papierowe, kartki okolicznościowe, 41 edukacja, informacja
o edukacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konkursów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi w zakresie doradztwa zawodowego,
usługi edukacyjne dotyczące ekonomii i prawa, organizacja
oprawy medialnej targów i wystaw, organizacja i prowadzenie szkoleń, konferencji, sympozjów i innych zorganizowanych form dokształcania, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, prowadzenie muzeum z zakresu
historii budownictwa, udostępnianie zbiorów muzealnych,
organizacja imprez kulturalnych, 42 tworzenie informacyjno-promocyjnych witryn internetowych, projektowanie stoisk
wystawienniczo-targowych, rejestracja nazw domen internetowych w celu identyfikowania ich przez użytkowników.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.04.02, 25.07.22, 26.02.15, 26.04.18
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze: cukierki, cukierki-krówki, cukierki-toffi, czekolada, wyroby czekoladowe,
makaroniki, marcepan, pastylki i pomadki jako cukierki, praliny, słodycze do ssania, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych,
owocowe galaretki jako słodycze.
488151
(220) 2018 07 12
WROCŁAWSKA AKADEMIA KULINARNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) SEVI KEBAB
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.12, 05.05.20
(510), (511) 35 usługi świadczone przez franczyzodawcę,
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, doradz-

(210) 488169
(220) 2018 07 12
(731) STABLA-MACIEJAK EWA YAKONA, Rybnik
(540) YAKONA
(510), (511) 3 mydła i żele, preparaty do kąpieli, preparaty
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów,
chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki nasączone olejkami eterycznymi, do użytku kosmetycznego, chusteczki nasączone
preparatami do usuwania makijażu, chusteczki nawilżane
do celów higienicznych i kosmetycznych, emulsje do my-
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cia ciała nie zawierające mydła, kosmetyki do pielęgnacji
urody, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki funkcjonalne, oczyszczające maseczki do twarzy, olejki do ciała
i twarzy, olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], olejki
do masażu ciała, olejki do masażu twarzy, preparaty myjące
do użytku osobistego, preparaty pod prysznic, płynne kremy
[kosmetyki], płyny do włosów i ciała, płyny pielęgnacyjne,
środki do czyszczenia rąk, żel pod prysznic i do kąpieli, żele
do ciała, żele do rąk, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy
nielecznicze, krem bazowy, kremy przeciwzmarszczkowe,
kremy perfumowane, kremy złuszczające, kremy oczyszczające, kremy ochronne, kremy odżywcze, kremy samoopalające, kremy kosmetyczne, kremy BB, kremy korygujące, kremy
nawilżające, mleczka nawilżające, mleczka kosmetyczne, nielecznicze mleczka, mleczka do demakijażu, mleczka do ciała,
mleczka do pielęgnacji skóry, mleczka oczyszczające do pielęgnacji skóry, mleczka do opalania.
(210) 488171
(220) 2018 07 12
(731) STABLA-MACIEJAK EWA YAKONA, Rybnik
(540) YAKONA

(531) 27.05.01, 26.04.06
(510), (511) 3 mydła i żele, preparaty do kąpieli, preparaty
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów,
chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki nasączone olejkami eterycznymi, do użytku kosmetycznego, chusteczki nasączone
preparatami do usuwania makijażu, chusteczki nawilżane
do celów higienicznych i kosmetycznych, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, kosmetyki do pielęgnacji
urody, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki funkcjonalne, oczyszczające maseczki do twarzy, olejki do ciała
i twarzy, olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], olejki
do masażu ciała, olejki do masażu twarzy, preparaty myjące
do użytku osobistego, preparaty pod prysznic, płynne kremy
[kosmetyki], płyny do włosów i ciała, płyny pielęgnacyjne,
środki do czyszczenia rąk, żel pod prysznic i do kąpieli, żele
do ciała, żele do rąk, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy
nielecznicze, krem bazowy, kremy przeciwzmarszczkowe,
kremy perfumowane, kremy złuszczające, kremy oczyszczające, kremy ochronne, kremy odżywcze, kremy samoopalające, kremy kosmetyczne, kremy BB, kremy korygujące, kremy
nawilżające, mleczka nawilżające, mleczka kosmetyczne, nielecznicze mleczka, mleczka do demakijażu, mleczka do ciała,
mleczka do pielęgnacji skóry, mleczka oczyszczające do pielęgnacji skóry, mleczka do opalania.
488184
(220) 2018 07 13
NOWA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Nowa Era Twoje mocne strony
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych,
płyty i dyski z nagraniami, 16 wydawnictwa, czasopisma,
książki, albumy, broszury i fotografie, 35 usługi w zakresie: reklamy, także on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem
technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych,
samodzielnie i w koprodukcji, publikowania i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym w sieci
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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,
transkrypcji informacji, prowadzenia elektronicznych baz
danych, 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 książek,
czasopism, materiałów informacyjno - edukacyjno - szkoleniowych także w sieci on-line, elektronicznej małej poligrafii, cyfrowego obrazowania, prowadzenia on-line, publikacji
elektronicznych, nauczania bezpośredniego za pośrednictwem mediów informatycznych i korespondencyjnego organizowania szkoleń w dziedzinach multimedialnych, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym.
488185
(220) 2018 07 13
BĘBEN HANNA, GARLIŃSKA MARTA PIJ HERBATĘ
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) Pij herbatę BUBBLE TEA TO...GO

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.15.21, 11.03.06, 11.03.02
(510), (511) 30 herbata, nielecznicze napoje herbaciane,
herbata mrożona, napoje na bazie herbaty z owocowymi
dodatkami smakowymi, tapioka, 32 koktajle [bezalkoholowe
napoje owocowe], napoje bezalkoholowe na bazie owoców,
o smaku herbaty, napoje owocowe, mrożone napoje owocowe, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], 43 katering
obejmujący żywność i napoje dla instytucji, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący
żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, świadczenie usług
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach
na targi i wystawy, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), organizacja
cateringu na imprezy urodzinowe, herbaciarnie.
488194
(220) 2018 07 13
FYRKLÖVERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) POLSKA 100
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.07.01, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 21 porcelana, ozdoby z porcelany, statuetki
z porcelany, terakoty i szkła (talerze, talerzyki, salaterki, wazy,
miseczki, półmiski, sosjerki z podstawkami, pieprzniczki, solniczki, bulionówki, naczynia żaroodporne, dzbanki do kawy,
dzbanki do herbaty, dzbanki do mleka, cukiernice, talerzyki deserowe, filiżanki do kawy z podstawkami, patery, tace,
świeczniki, szklanki, kieliszki, wazony, wyroby szklane).
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488195
(220) 2018 07 13
FYRKLÖVERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) POLSKA 100 ROCZNICA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.06
(510), (511) 21 porcelana, ozdoby z porcelany, statuetki
z porcelany, terakoty i szkła (talerze, talerzyki, salaterki, wazy,
miseczki, półmiski, sosjerki z podstawkami, pieprzniczki, solniczki, bulionówki, naczynia żaroodporne, dzbanki do kawy,
dzbanki do herbaty, dzbanki do mleka, cukiernice, talerzyki deserowe, filiżanki do kawy z podstawkami, patery, tace,
świeczniki, szklanki, kieliszki, wazony, wyroby szklane).
(210) 488221
(220) 2018 07 13
(731) DRZEWIECKA ANNA, Kraków
(540) WeFamily

(531) 29.01.13, 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły papiernicze, artykuły piśmiennicze, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały piśmienne, drukowane wzory, figurki z papieru, kartonowe pudełka
do pakowania, kartonowe pudełka na prezenty, naklejki, nalepki, ołówki, papierowe materiały dydaktyczne, pojemniki
kartonowe, pojemniki papierowe do pakowania, przyrządy
do rysowania, wycinanki papierowe, wykroje do szycia, zestawy do malowania dla dzieci, 28 artykuły do zabawy dla
dzieci, bibeloty (zabawki) na przyjęcia, biżuteria zabawkowa, gry, gry-łamigłówki, gry towarzyskie, gry do sprzedaży
w postaci zestawów, gry edukacyjne, gry przystosowane
do celów edukacyjnych, zestawy do gry, klocki do zabawy,
konstrukcyjne klocki do zabawy, konstrukcje do zabawy dla
dzieci, łamigłówki, modele, śmieszne drobiazgi, przedmioty do zabawy, zabawki konstrukcyjne, zabawki, zabawki dla
dzieci, zabawki edukacyjne, zabawki do sprzedaży w postaci zestawów, zabawki mechaniczne, zabawki modułowe,
zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, zabawki
wykonane z drewna, zabawki z tkanin, zabawkowe elementy budowlane, zabawkowe narzędzia, zabawkowe zestawy
narzędzi, zabawkowe zestawy krawieckie, zestawy do wykonywania lub składania modeli zabawek, zestawy do zabawy,
35 dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu,
informacja handlowa, marketing internetowy, oferowanie
próbek produktów, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, publikowanie materiałów
i tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem
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komputerowej sieci, reklama w internecie dla osób trzecich,
usługi sprzedaży w zakresie gier, zabawek, zestawów do gry
i zabawy oraz wyrobów piśmiennych i papierniczych.
488223
(220) 2018 07 13
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) Smak i Styl.pl Gotuj smacznie, jedz stylowo

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.04, 26.02.01, 26.11.02,
26.11.05, 26.11.08, 26.13.01
(510), (511) 30 przyprawy, sól, sosy do sałatek, 32 napoje
bezalkoholowe, piwo, napoje niegazowane, musujące lub
gazowane, wody mineralne, wody stołowe, wody źródlane, napoje aromatyzowane, napoje o smaku owocowym
i na bazie owoców, soki owocowe i warzywne, nektary,
lemoniady, napoje na bazie słodu, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, syropy, ekstrakty i esencje oraz inne
preparaty do produkcji napojów bezalkoholowych, 33 napoje alkoholowe, likiery, miód pitny, wódki, rum, wina, kirsz,
cydr, nalewki, dżin, koktajle alkoholowe, 38 usługi w zakresie
prowadzenia portali i blogów internetowych, przesyłanie
informacji tekstowych i obrazowych za pomocą komputera, usługi zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych, usługi w zakresie przesyłania informacji przy pomocy
terminali komputerowych, poczty elektronicznej, stron internetowych, 41 prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów,
audycji oraz programów z zakresu sztuki gotowania i kuchni,
posługiwania się przyprawami, nauka i prowadzenie szkoleń
kulinarnych, produkcja, realizacja i montaż programów telewizyjnych oraz radiowych, usługi w zakresie przygotowywania i tworzenia felietonów, reportaży, programów, audycji
radiowych i telewizyjnych, publikowanie książek i tekstów,
organizowanie pokazów i prezentacji różnych gatunków i rodzajów przypraw, obsługa publikacji elektronicznych on-line.
488228
(220) 2018 07 13
GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) WAKACJE 7&7
(510), (511) 39 organizacja podróży oraz wycieczek turystycznych, usługi świadczone przez przewodników turystycznych, zwiedzanie turystyczne, usługi biur podróży i biur
wycieczkowych, usługi planowania podróży, usługi rezerwacji biletów/miejsc na podróże i wycieczki, czarterowanie/wynajem pojazdów lądowych, powietrznych i wodnych,
usługi w zakresie zapewniania informacji turystycznych oraz
dotyczących podróży, obsługa bagaży pasażerów, obsługa
naziemna pasażerów, usługi transportowe, pilotaż, tworzenie ofert pakietowych na usługi turystyczne, wypożyczanie kombinezonów do nurkowania, wypożyczanie sprzętu
do nurkowania ratowniczego, doradztwo w dziedzinie podróży i pilotowanie/eskortowanie podróżnych, 41 organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów,
seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów,
(210)
(731)
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organizowanie wystaw związanych z kulturą, turystyką lub
edukacją, wynajem sprzętu do nurkowania, 43 usługi agencji
zakwaterowań - hotele, pensjonaty, usługi domów turystycznych, usługi moteli, zakwaterowanie tymczasowe, rezerwacje zakwaterowania tymczasowego, usługi kawiarni, barów,
kateringu, kafejek, samoobsługowych restauracji oraz snack-barów, catering żywności i napojów, wynajem sal konferencyjnych, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy
stołowej.
488232
(220) 2018 07 13
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) APPETITA SMAK I STYL
(510), (511) 30 przyprawy, sól, sosy do sałatek, 32 napoje
bezalkoholowe, piwo, napoje niegazowane, musujące lub
gazowane, wody mineralne, wody stołowe, wody źródlane, napoje aromatyzowane, napoje o smaku owocowym
i na bazie owoców, soki owocowe i warzywne, nektary,
lemoniady, napoje na bazie słodu, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, syropy, ekstrakty i esencje oraz inne
preparaty do produkcji napojów bezalkoholowych, 33 napoje alkoholowe, likiery, miód pitny, wódki, rum, wina, kirsz,
cydr, nalewki, dżin, koktajle alkoholowe, 38 usługi w zakresie
prowadzenia portali i blogów internetowych, przesyłanie
informacji tekstowych i obrazowych za pomocą komputera, usługi zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych, usługi w zakresie przesyłania informacji przy pomocy
terminali komputerowych, poczty elektronicznej, stron internetowych, 41 prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów,
audycji oraz programów z zakresu sztuki gotowania i kuchni,
posługiwania się przyprawami, nauka i prowadzenie szkoleń
kulinarnych, produkcja, realizacja i montaż programów telewizyjnych oraz radiowych, usługi w zakresie przygotowywania i tworzenia felietonów, reportaży, programów, audycji
radiowych i telewizyjnych, publikowanie książek i tekstów,
organizowanie pokazów i prezentacji różnych gatunków i rodzajów przypraw, obsługa publikacji elektronicznych on-line.
(210)
(731)

488236
(220) 2018 07 13
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) Smak i Styl

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.02,
26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 30 przyprawy, sól, sosy do sałatek, 32 napoje
bezalkoholowe, piwo, napoje niegazowane, musujące lub
gazowane, wody mineralne, wody stołowe, wody źródlane, napoje aromatyzowane, napoje o smaku owocowym
i na bazie owoców, soki owocowe i warzywne, nektary,
lemoniady, napoje na bazie słodu, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, syropy, ekstrakty i esencje oraz inne
preparaty do produkcji napojów bezalkoholowych, 33 napoje alkoholowe, likiery, miód pitny, wódki, rum, wina, kirsz,
cydr, nalewki, dżin, koktajle alkoholowe, 38 usługi w zakresie
prowadzenia portali i blogów internetowych, przesyłanie
informacji tekstowych i obrazowych za pomocą kompute-
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ra, usługi zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych, usługi w zakresie przesyłania informacji przy pomocy
terminali komputerowych, poczty elektronicznej, stron internetowych, 41 prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów,
audycji oraz programów z zakresu sztuki gotowania i kuchni,
posługiwania się przyprawami, nauka i prowadzenie szkoleń
kulinarnych, produkcja, realizacja i montaż programów telewizyjnych oraz radiowych, usługi w zakresie przygotowywania i tworzenia felietonów, reportaży, programów, audycji
radiowych i telewizyjnych, publikowanie książek i tekstów,
organizowanie pokazów i prezentacji różnych gatunków i rodzajów przypraw, obsługa publikacji elektronicznych on-line.
(210) 488239
(220) 2018 07 14
(731) WILCZYŃSKI ZDZISŁAW VACANZAPARK, Gdańsk
(540) VACANZA PARK

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.03
(510), (511) 43 usługi hotelowe, domy turystyczne, rezerwacja zakwaterowania dla turystów, organizowanie zakwaterowania dla turystów, usługi hosteli dla turystów, usługi
biura turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania
tymczasowego, rezerwowanie pokojów dla podróżnych, rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
usługi w zakresie restauracji, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi barów i restauracji, udzielanie informacji
dotyczących restauracji, usługi restauracyjne, zapewnianie
żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, usługi kateringowe, usługi kateringowe obwoźne.
(210) 488242
(220) 2018 07 15
(731) DISCO WTMH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DISCOVR

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia dydaktyczne
[do nauczania], urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do zdalnego
sterowania, urządzenia projekcyjne, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do komunikacji wewnętrznej,
elektryczne urządzenia kontrolno - sterujące, urządzenia
do automatycznego kierowania do pojazdów, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, urządzenia pomiarowe, krokomierze [pedometry], ergometry, magnetyczne karty identyfikujące, układy scalone, komputery
przenośne [podręczne], komputerowe urządzenia peryferyjne, monitory [hardware komputerowy], monitory [programy
komputerowe], myszy [informatyka], drukarki do komputerów, programy komputerowe [software ładowalny], progra-
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my gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe,
nagrane, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, 28 urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym lub monitorem, urządzenia przeznaczone do rozrywki, przystosowane
wyłącznie do odbiorników telewizyjnych, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, przyrządy stosowane do ćwiczeń
fizycznych, przyrządy treningowe do ćwiczeń fizycznych,
stacjonarne rowery treningowe, pistolety [zabawki], rękawice do gier, rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], pasy
do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, gry automatyczne lub na żetony,
gry towarzyskie (salonowe), 41 kultura fizyczna, rozrywka
[widowiska], parki rozrywki, usługi związane z dyskotekami,
usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], nocne kluby, obsługa salonów gier [sale], udostępnianie obiektów i sprzętu
do salonów gier, usługi salonów gier, usługi salonów gier
wideo, usługi salonów gier wirtualnej rzeczywistości, usługi
gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, doradztwo zawodowe [porady w zakresie
edukacji lub kształcenia], sprawdziany edukacyjne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych
[szkolenia], nauka gimnastyki, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie spektakli [impresariat], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie loterii, organizowanie balów, planowanie przyjęć [rozrywka], wystawianie spektakli rewiowych, usługi pokazów
filmowych, produkcja filmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, telewizyjne programy rozrywkowe,
usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu
sportowego [z wyjątkiem pojazdów], organizowanie zawodów sportowych, organizowanie obozów sportowych, chronometraż imprez sportowych, wynajmowanie stadionów,
wypożyczanie kaset wideo, wypożyczanie sprzętu audio,
wypożyczanie kamer wideo, rezerwacja miejsc na spektakle,
usługi dystrybucji biletów [rozrywka], informacja o edukacji,
informacja o rozrywce.
488244
(220) 2018 07 16
ENGRAM MMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rzeszów
(540) engram
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy ręczne, brzeszczoty
do pił, dłuta, frezy, ekspandery, gwintownice, głowice frezarskie, narzędzia skrawające i ścierne, nitownice, noże, noże
tokarskie i kowalskie, nożyce, obcinarki do rur obsługiwane
ręcznie, piły wyrzynarki ręczne, płytki tokarskie i frezarskie,
obudowy do pił ręcznych, oprawki do rozwiertaków i wierteł,
osełki do ostrzenia, ostrza noże do strugów, pasy na narzędzia, pilniki, piły ręczne, przecinacze, przyrządy do ostrzenia,
rączki do narzędzi ręcznych, rozwiertaki, strugi, śrubokręty,
wiertła, wiertła płytkowe i węglikowe, wybijaki, 35 badania
marketingowe, badania rynku, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej i handlowej, doradztwo w organizowaniu, prowadzeniu i zarządzaniu działalno(210)
(731)
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ścią gospodarczą i handlową, informacja handlowa, informacja o działalności gospodarczej, organizowanie wystaw
i targów w celach handlowych lub reklamowych, reklama
radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama
na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
sprzedaż dla osób trzecich: zbieranie w jednym miejscu
z korzyścią dla innych osób towarów takich jak: narzędzia
i przyrządy ręczne, brzeszczoty do pił, dłuta, frezy, ekspandery, gwintownice, głowice frezarskie, narzędzia skrawające
i ścierne, nitownice, noże, noże tokarskie i kowalskie, nożyce,
obcinarki do rur obsługiwane ręcznie, piły wyrzynarki ręczne,
płytki tokarskie i frezarskie, obudowy do pił ręcznych, oprawki do rozwiertaków i wierteł, osełki do ostrzenia, ostrza noże
do strugów, pasy na narzędzia, pilniki, piły ręczne, przecinacze, przyrządy do ostrzenia, rączki do narzędzi ręcznych, rozwiertaki, strugi, śrubokręty, wiertła, wiertła płytkowe i węglikowe, wybijaki, umożliwiające klientom zapoznanie się z nimi
w godny sposób i ich nabywanie, w specjalistycznym sklepie
lub w hurtowni, również poprzez Internet.
488245
(220) 2018 07 16
ENGRAM MMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rzeszów
(540) engram
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy ręczne, brzeszczoty
do pił, dłuta, frezy, ekspandery, gwintownice, głowice frezarskie, narzędzia skrawające i ścierne, nitownice, noże, noże
tokarskie i kowalskie, nożyce, obcinarki do rur obsługiwane
ręcznie, piły wyrzynarki ręczne, płytki tokarskie i frezarskie,
obudowy do pił ręcznych, oprawki do rozwiertaków i wierteł,
osełki do ostrzenia, ostrza noże do strugów, pasy na narzędzia, pilniki, piły ręczne, przecinacze, przyrządy do ostrzenia,
rączki do narzędzi ręcznych, rozwiertaki, strugi, śrubokręty,
wiertła, wiertła płytkowe i węglikowe, wybijaki, 35 badania
marketingowe, badania rynku, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej i handlowej, doradztwo w organizowaniu, prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą i handlową, informacja handlowa, informacja o działalności gospodarczej, organizowanie wystaw
i targów w celach handlowych lub reklamowych, reklama
radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama
na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
sprzedaż dla osób trzecich: zbieranie w jednym miejscu
z korzyścią dla innych osób towarów takich jak: narzędzia
i przyrządy ręczne, brzeszczoty do pił, dłuta, frezy, ekspandery, gwintownice, głowice frezarskie, narzędzia skrawające
i ścierne, nitownice, noże, noże tokarskie i kowalskie, nożyce,
obcinarki do rur obsługiwane ręcznie, piły wyrzynarki ręczne,
płytki tokarskie i frezarskie, obudowy do pił ręcznych, oprawki do rozwiertaków i wierteł, osełki do ostrzenia, ostrza noże
do strugów, pasy na narzędzia, pilniki, piły ręczne, przecinacze, przyrządy do ostrzenia, rączki do narzędzi ręcznych, rozwiertaki, strugi, śrubokręty, wiertła, wiertła płytkowe i węglikowe, wybijaki, umożliwiające klientom zapoznanie się z nimi
w godny sposób i ich nabywanie, w specjalistycznym sklepie
lub w hurtowni, również poprzez Internet.

44

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

488246
(220) 2018 07 16
ENGRAM MMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rzeszów
(540) Ievra tools
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy ręczne, brzeszczoty
do pił, dłuta, frezy, ekspandery, gwintownice, głowice frezarskie, narzędzia skrawające i ścierne, nitownice, noże, noże
tokarskie i kowalskie, nożyce, obcinarki do rur obsługiwane
ręcznie, piły wyrzynarki ręczne, płytki tokarskie i frezarskie,
obudowy do pił ręcznych, oprawki do rozwiertaków i wierteł,
osełki do ostrzenia, ostrza noże do strugów, pasy na narzędzia, pilniki, piły ręczne, przecinacze, przyrządy do ostrzenia,
rączki do narzędzi ręcznych, rozwiertaki, strugi, śrubokręty,
wiertła, wiertła płytkowe i węglikowe, wybijaki, 35 badania
marketingowe, badania rynku, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej i handlowej: doradztwo w organizowaniu, prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą i handlową, informacja handlowa, informacja o działalności gospodarczej, organizowanie wystaw
i targów w celach handlowych lub reklamowych, reklama
radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama
na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
sprzedaż dla osób trzecich, zbieranie w jednym miejscu
z korzyścią dla innych osób towarów takich jak: narzędzia
i przyrządy ręczne, brzeszczoty do pił, dłuta, frezy, ekspandery, gwintownice, głowice frezarskie, narzędzia skrawające
i ścierne, nitownice, noże, noże tokarskie i kowalskie, nożyce,
obcinarki do rur obsługiwane ręcznie, piły wyrzynarki ręczne,
płytki tokarskie i frezarskie, obudowy do pił ręcznych, oprawki do rozwiertaków i wierteł, osełki do ostrzenia, ostrza noże
do strugów, pasy na narzędzia, pilniki, piły ręczne, przecinacze, przyrządy do ostrzenia, rączki do narzędzi ręcznych, rozwiertaki, strugi, śrubokręty, wiertła, wiertła płytkowe i węglikowe, wybijaki, umożliwiające klientom zapoznanie się z nimi
w godny sposób i ich nabywanie, w specjalistycznym sklepie
lub w hurtowni, również poprzez Internet.
(210)
(731)
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radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama
na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
sprzedaż dla osób trzecich, zbieranie w jednym miejscu
z korzyścią dla innych osób towarów takich jak: narzędzia
i przyrządy ręczne, brzeszczoty do pił, dłuta, frezy, ekspandery, gwintownice, głowice frezarskie, narzędzia skrawające
i ścierne, nitownice, noże, noże tokarskie i kowalskie, nożyce,
obcinarki do rur obsługiwane ręcznie, piły wyrzynarki ręczne,
płytki tokarskie i frezarskie, obudowy do pił ręcznych, oprawki do rozwiertaków i wierteł, osełki do ostrzenia, ostrza noże
do strugów, pasy na narzędzia, pilniki, piły ręczne, przecinacze, przyrządy do ostrzenia, rączki do narzędzi ręcznych, rozwiertaki, strugi, śrubokręty, wiertła, wiertła płytkowe i węglikowe, wybijaki, umożliwiające klientom zapoznanie się z nimi
w godny sposób i ich nabywanie, w specjalistycznym sklepie
lub w hurtowni, również poprzez Internet.
488249
(220) 2018 07 16
ENGRAM MMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rzeszów
(540) kameleon
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy ręczne, brzeszczoty
do pił, dłuta, frezy, frezy do paznokci, gwintownice, głowice
frezarskie, narzędzia skrawające i ścierne, nitownice, nożyce,
obcinarki do rur obsługiwane ręcznie, płytki frezarskie, obudowy do pił ręcznych, oprawki do rozwiertaków i wierteł,
ostrza noże do strugów, obcinacze do paznokci, pasy na narzędzia, pilniki, piły ręczne, przyrządy do ostrzenia, rączki
do narzędzi ręcznych, rozwiertaki, strugi, śrubokręty, wiertła,
wiertła płytkowe i węglikowe, zestawy do manicure.
(210)
(731)

488257
(220) 2018 07 16
PRZEDSIĘBIORSTWO TYNKBUD-1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SOLO CITY SŁUŻEWIEC/URSYNÓW
(210)
(731)

488247
(220) 2018 07 16
ENGRAM MMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rzeszów
(540) LT LEVRA TOOLS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy ręczne, brzeszczoty
do pił, dłuta, frezy, ekspandery, gwintownice, głowice frezarskie, narzędzia skrawające i ścierne, nitownice, noże, noże
tokarskie i kowalskie, nożyce, obcinarki do rur obsługiwane
ręcznie, piły wyrzynarki ręczne, płytki tokarskie i frezarskie,
obudowy do pił ręcznych, oprawki do rozwiertaków i wierteł,
osełki do ostrzenia, ostrza noże do strugów, pasy na narzędzia, pilniki, piły ręczne, przecinacze, przyrządy do ostrzenia,
rączki do narzędzi ręcznych, rozwiertaki, strugi, śrubokręty,
wiertła, wiertła płytkowe i węglikowe, wybijaki, 35 badania
marketingowe, badania rynku, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej i handlowej, doradztwo w organizowaniu, prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą i handlową, informacja handlowa, informacja o działalności gospodarczej, organizowanie wystaw
i targów w celach handlowych lub reklamowych, reklama

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.01
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, wynajmowanie mieszkań, wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 budowlany
(nadzór), budownictwo, informacja budowlana, izolowanie
budynków, murowanie, nadzór budowlany, zabezpieczanie
budynków przed wilgocią, zabezpieczanie przed korozją,
42 opracowanie projektów technicznych, projektowanie
budynków.
488260
(220) 2018 07 16
LEWCZYK AGNIESZKA, LEWCZYK ADAM LADROS
SPÓŁKA CYWILNA, Łuszczów Drugi
(540) Ladros mięso dla gastronomii
(210)
(731)
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(531)

27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 01.15.17,
26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 29 mięso wędzone, mięso solone, suszone mięso, mięso kiełbasiane, mięso konserwowane, mięso mrożone, mięso świeże, mięso smażone, paczkowane mięso, mięso
mielone, mięso kacze, mięso pieczone, mięso liofilizowane,
mięso i wędliny, mięso z indyka, mięso gotowe do spożycia, mięso pokrojone w plastry, mięso w puszce (konserwy),
przyrządzone mięso konserwowane w puszce, gotowe posiłki z mięsa (mięso jako główny składnik), drób, drób nieżywy,
świeży drób, mrożony drób, pieczony drób, konserwy drobiowe, głęboko mrożony drób, 39 transport żywności, usługi transportu żywności, transport żywności w warunkach
chłodniczych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
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488268
(220) 2018 07 16
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA
AKCYJNA, Białystok
(540) JAGA
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje izotoniczne,
napoje witaminowe, woda pitna z witaminami, bezalkoholowe napoje musujące, piwo.
(210)
(731)

488270
(220) 2018 07 16
GROSZEK JAKUB, Warszawa; NATIUK RAFAŁ,
Warszawa
(540) WYMIENIAMYWYSWIETLACZE.PL Mobilny Serwis
iPhone

(210)
(731)

(210) 488263
(220) 2018 07 16
(731) WĘGRZYN ANDRZEJ, Kraków
(540) MASter PROFESSIONAL Flex line AKRYL MASA
DO SPOINOWANIA WYPEŁNIANIA I USZCZELNIANIA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 16.01.11, 01.15.03
(510), (511) 9 telefony komórkowe, 37 instalacja i naprawa
telefonów komórkowych, w tym w szczególności wyświetlaczy do telefonów komórkowych, 38 telefonia komórkowa,
wypożyczanie telefonów, usługi telefoniczne.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 488279
(220) 2018 07 16
(731) WĘGRZYN ANDRZEJ, Kraków
(540) MASter MASTER

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.04.02, 07.03.04
(510), (511) 1 kity szklarskie, plastyfikatory do zapraw tynkarskich, preparaty do klejenia, gruntowania, środki zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, 2 emalie, lakiery, emulsje podkładowe, farby,
farby akrylowe, farby lateksowe, farby podkładowe, farby
podkładowe - gruntujące, grunty akrylowe, kit rzeźbiarski, kit
stolarski, 17 masy do spoinowania, wypełniania i uszczelniania, masy uszczelniające, masy uszczelniające akrylowe, masy
wypełniająco-naprawcze, 19 gips, gładzie szpachlowe, masy
szpachlowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, pokrycia niemetalowe ścienne, tynk, tynk mozaikowy, zaczyn
cementowy, zaprawy budowlane.
(210) 488267
(220) 2018 07 16
(310) 87817517
(320) 2018 03 02
(330) US
(731) Cold Jet, LLC, Cincinnati, US
(540) AERO
(510), (511) 7 urządzenia do obróbki strumieniowo - ściernej
do usuwania zanieczyszczeń z różnych typów powierzchni,
zmiany właściwości różnych typów powierzchni lub do oddzielania poszczególnych elementów, dysze do wyżej wymienionych urządzeń, części konstrukcyjne do wszystkich
wyżej wymienionych.

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.01.01
(510), (511) 1 alkaliczne związki żrące, apretura do klejów,
barwniki chemiczne do emalii i szkła, biologiczne preparaty do celów innych, niż medyczne lub weterynaryjne, chemikalia do zapobiegania pleśni i rdzy, chemikalia organiczne do czyszczenia, czterochlorek acetylenu, dehydranty
do celów przemysłowych, detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, dodatki chemiczne do płuczek wiertniczych, dodatki chemiczne do środków grzybobójczych,
dodatki chemiczne do środków owadobójczych, domieszki
przeciwmrozowe do betonu, domieszki przyspieszające
czas wiązania do betonu, domieszki uplastyczniające
do betonu, domieszki uszczelniające do betonu, doniczki
na torf dla ogrodnictwa, gaz do aerozoli, gaz ochronny stosowany przy spawaniu, gleba próchnicza, guma arabska
do celów przemysłowych, gumowe materiały do klejenia,
inne niż do użytku biurowego lub domowego, iłowe płuczki wiertnicze, jodki alkaliczne do celów przemysłowych, kity
szklarskie, klej rybi inny niż do papieru lub do użytku domowego lub do środków spożywczych, klej skrobiowy do celów innych niż papiernicze i domowe, klejące substancje
do szczepienia drzew, kleje dekstrynowe, kleje do afiszy,
kleje do celów przemysłowych, kleje do obuwia, kleje
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do płytek ceramicznych, kleje do tapet, kleje do tapet
ściennych, kleje glutenowe nie do użytku biurowego lub
domowego, kultury mikroorganizmów inne, niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, kwasoodporne mieszaniny chemiczne, lepy na ptaki, maści do szczepienia drzew,
materiały do ochrony przed ogniem, materiały ognioodporne, materiały przylepne do celów przemysłowych, materiały syntetyczne do absorpcji oleju, mieszanka ceramiczna do spiekania ziarnista i sypka, mieszanki do gaśnic, mieszanki do produkcji ceramiki technicznej, nawozy azotowe,
nawozy dla rolnictwa, nawozy fosforanowe, nawozy solne,
nawozy superfosfaty, nawozy użyźniające glebę, nawóz cyjanamid wapniowy, nawóz ściółkowy, nawóz torfowy, nawóz wapno azotowe, nawóz z wodorostów nawóz żużlowy,
neutralizatory gazów toksycznych, ochronny gaz stosowany przy spawaniu, olejowe spoiwa, kity, lepiki, papier lakmusowy, plastyfikatory do zapraw murarskich, plastyfikatory do zapraw tynkarskich, płyny do odsiarczania baterii
elektrycznych, płyny wzmacniające działanie materiałów
ściernych, podłoża dla upraw bezgruntowych stosowane
w rolnictwie, podłoże glinicowe i keramzytowe do uprawy
hydroponicznej, pokrycia humusowe, preparaty antystatyczne inne niż do użytku domowego, preparaty bakteryjne do celów innych, niż medyczne lub weterynaryjne, preparaty chemiczne do czyszczenia grzejników, preparaty
chemiczne do lutowania, preparaty chemiczne do spawania, preparaty chemiczne do usuwanie osadu węglowego
z silników, preparaty chemiczne do uzdatniania wody, preparaty chemiczne do wytwarzania barwników, preparaty
chemiczne do wytwarzania farb, preparaty chemiczne
do zapobiegania chorobom winorośli, preparaty chemiczne zabezpieczające przed śniecią zbożową, preparaty
chłodnicze, preparaty diagnostyczne inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, preparaty do klejenia,
gruntowania, preparaty do konserwacji cegły z wyjątkiem
farb i olejów, preparaty do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji ceramiki z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji gumy i/lub
kauczuku, preparaty do konserwacji kwiatów, preparaty
do konserwacji murów z wyjątkiem farb i olejów, preparaty
do lutowania, preparaty do matowienia emalii lub szkła,
preparaty do nawożenia gleby, preparaty do oczyszczania
gazu, preparaty do oklejania drzew stosowane w sadownictwie, preparaty do usuwania osadu inne, niż stosowane
w gospodarstwie domowym, preparaty do usuwania smarów stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do uzdatniania wody, preparaty do użyźniania gleby, preparaty do zmiękczania wody, preparaty impregnujące spoiwa, z wyjątkiem farb, preparaty konserwujące stosowane
w murarstwie z wyłączeniem farb i olejów, preparaty przeciw wilgoci stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, preparaty przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, preparaty z mikroelementami dla roślin, preparaty z mikroorganizmów inne, niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty zapobiegające matowieniu
soczewki, preparaty zapobiegające tworzeniu się powłoki
osadowej, produkty chemiczne do ożywiania kolorów
do użytku przemysłowego, produkty żelujące i spulchniające alginiany do celów innych niż spożywcze, przewiązki
klejące stosowane w ogrodnictwie, rozpuszczalniki do lakierów, roztwory zakwaszone do ładowania baterii, saletra,
składniki do gwintowania, skrobia do celów przemysłowych skrobiowe zaczyny, środki klejące, inne niż do użytku
biurowego i domowego, sole metali alkalicznych, spoiwa
do betonu, spoiwa impregnujące chemikalia, z wyjątkiem
farb, spoiwa, substancje klejące do naprawy stłuczonych
przedmiotów, substancje do naprawy dętek, substancje
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do naprawy opon, substancje do usuwania tapet ściennych, substancje klejące do naprawy stłuczonych przedmiotów, substancje utwardzające do fluatowania, substancje zapobiegające zamarzaniu, syntetyczne żywice w stanie surowym, szkliwo do ceramiki, środki chemiczne dla
ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, środki chemiczne do czyszczenia kominów, środki chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych, środki chemiczne do napowietrzania betonu, środki chemiczne do ożywiania kolorów do celów
przemysłowych, środki chemiczne przeciwdziałające matowieniu szyb, środki do konserwacji betonu z wyjątkiem farb
i olejów, środki do konserwacji cegieł z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji ceramiki z wyjątkiem farb i olejów, środki do matowienia, środki do matowienia szkła,
środki do ochrony nasion, środki do usuwania nafty, środki
gaśnicze, środki impregnujące beton środki utwardzające
i klejące beton środki zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, topniki do lutowania, topniki do spawania, węgiel aktywny, woda destylowana, wosk do szczepienia drzew, woski do czyszczenia, zakwaszone roztwory do ładowania akumulatorów, zakwaszone roztwory do ładowania baterii, ziemia do upraw ziemia okrzemkowa, żywice akrylowe w stanie surowym,
2 arkusze folii srebra, asafetyda, gumożywice, balsam kanadyjski, barwnik sadza, barwnik sadza piecowa, barwnik tlenek kobaltu, barwniki alizaryny, barwniki anilinowe, barwniki do drewna, bejce do drewna, biele, barwniki lub farby,
błyszczące srebro, farba stosowana w ceramice, czernidła,
barwniki lub farby, czerwień ołowiana, drewno barwiące,
ekstrakt z drewna farbiarskiego, emalie do malowania,
emalie, lakiery, emulsje podkładowe, emulsje srebrne, pigmenty, farba lśniąca platyna stosowana w ceramice, farbki,
barwniki lub farby, farby, farby akrylowe, farby aluminiowe,
farby bakteriobójcze, farby gruntowe do drewna, farby lateksowe, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby
podkładowe - gruntujące, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w ceramice, farby wodne klejowe
lub kazeinowe, farby zawierające azbest, folie ciekłe hydroizolacyjne, folie metaliczne dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, glejta ołowiowa, grunty akrylowe, gumiguta stosowana w malarstwie, kalafonia, karbonyl do konserwacji drewna, kit rzeźbiarski, kit stolarski, koloranty, kreozot do ochrony drewna, lakier asfaltowy, lakier bitumiczny,
lakier kopalowy, lakiery, lakiery do powlekania brązem, metale w proszku dla malarzy dekoratorów, drukarzy i artystów, mleko wapienne, oleje do konserwacji drewna, oleje
przeciwrdzewne, ołowiana czerwień, minia, ołowiana pomarańcz, glejta, pigment bezwodnik tytanu, pigment biel
cynkowa, pigment sadza, pigmenty, pigmenty srebra jako
emulsje do wyrobów ceramicznych platyna lśniąca stosowana w ceramice, platyna lśniąca, farba stosowana w ceramice, podkłady do malowania i lakierowania drewna, powłoki do krycia smołą, farby, powłoki zabezpieczające
przed korozją podwozie pojazdów, powłoki, farby, powłoki,
farby do krycia dachów, preparaty do konserwacji drewna,
preparaty zabezpieczające do metali, preparaty zabezpieczające przed rdzą, preparaty zapobiegające matowieniu
metali, proszek brązowy do malowania, proszek glinu
do malowania, proszek glinu do malowania dla malarzy, artystów i dekoratorów, proszki do srebrzenia, rozcieńczalnik
do farb terpentyna, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki
do lakierów, roztwór wapna gaszonego w wodzie, roztwór
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wodny wapna gaszonego, smary przeciwrdzewne, spoiwa
do farb, srebrna pasta, sykatywy, środki wysuszające
do farb, szkliwo, powłoki, środki antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, tusz do grawerowania, utrwalacze do farb akwarelowych, utrwalacze, lakiery, zagęszczacze do barwników,
zagęszczacze do farb, ziemia sjeńska, złocenia, złoto lśniące
do wyrobów ceramicznych, 17 masy do spoinowania, wypełniania i uszczelniania, masy uszczelniające, masy uszczelniające akrylowe, masy wypełniająco-naprawcze, 19 alabaster, arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania
dróg, asfalt, balustrady, baraki belki niemetalowe, belki policzkowe i/lub wangi - niemetalowe części schodów, belki
stropowe niemetalowe, beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, bitumy, boazeria niemetalowa, boazerie, bramy niemetalowe, bruki odblaskowe, brykiety
z wytłoków z trzciny cukrowej - materiał budowlany, budowlane materiały niemetalowe, budynki niemetalowe
przenośne, cegły, cement, cement azbestowy, cement
do budowy paleniska, cement do budowy pieca hutniczego, cement magnezjowy, dachówka łupkowa, dachówki
holenderskie - esówki, holenderki, dachówki niemetalowe,
deflektory kominkowe niemetalowe, deski podłogowe, deski, drewno budowlane, drewniane forniry, drewniane półfabrykaty tarte, drewno budowlane, drewno częściowo
obrobione, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku
domowego, drewno na bednarską klepkę, drewno na fornir, drewno na profile, drewno obrobione, drewno użytkowe, drzwi harmonijkowe niemetalowe, drzwi niemetalowe,
dźwigary niemetalowe, elementy konstrukcyjne akwariów,
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, figurki, posążki z kamienia, betonu lub marmuru, filc dla budownictwa, forniry, futryny drzwiowe niemetalowe, ganki niemetalowe - przybudówki, geotekstylia, gips, glina, glina
ceglarska, glina garncarska - surowiec, glina ogniotrwała,
gładzie szpachlowe, granit, granulat szklany do znakowania
dróg, grzędy, gzymsy niemetalowe, kamienie żaroodporne,
kamień, kamień budowlany, kamień żużlowy, kanały, dukty
niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, karton budowlany, karton z miazgi drzewnej, kesony
dla budownictwa podwodnego, kolejowe podkłady niemetalowe, kominowe trzony niemetalowe, kominy niemetalowe, konstrukcje altan, konstrukcje budowlane niemetalowe, konstrukcje niemetalowe basenów kąpielowych,
konstrukcje niemetalowe na lodowiskach, konstrukcyjne
elementy niemetalowe dla budownictwa, korek sprasowany, kostka brukowa drewniana, kratownice niemetalowe,
kraty niemetalowe, kreda - surowiec, krokwie dachowe,
kruszywo klinkierowe, kruszywo szamotowe żaroodporne,
kryształ górski, krzemionka ksylolit, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, kształtowniki niemetalowe, kurniki niemetalowe, kwarc, legary kolejowe niemetalowe, listwy niemetalowe, lupek twardy, łupki dachowe, malarskie
komory natryskowe niemetalowe, margiel wapienny, marmur, masy szpachlowe, masy wyrównujące, maszty niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, maszty, słupy niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały
do budowy i pokryć dróg, materiały do pokryć nawierzchni
dróg, materiały ścienne z betonu i ceramiczne, gazobetonowe, materiały wiążące do naprawy dróg, materiały wiążące do produkcji brykietów, materiały wiążące do produkcji kamieniarskiej, mieszanki piasku i cementu, przewodzące zaprawy klejowe, moskitiery niemetalowe, mozaiki dla
budownictwa, nadproża niemetalowe, nagrobki, nasady
kominkowe niemetalowe, nawierzchnie drogowe odblaskowe, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownic-
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twa, niemetalowe konstrukcje pokryć dachowych, oblicówki niemetalowe dla budownictwa, obudowy kominkowe, obudowy niemetalowe grobów lub grobowców,
ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe, ogrodzenia niemetalowe
do nagrobków lub grobów, ogrodzenia żeberkowane niemetalowe, okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, okiennice niemetalowe, okładziny drewniane,
okładziny niemetalowe dla budownictwa, okna niemetalowe, okna skrzynkowe niemetalowe, okrycia niemetalowe
dla budownictwa, oliwin dla budownictwa, ościeżnice
drzwiowe niemetalowe, pachołki do cumowania niemetalowe, palisady niemetalowe, papa, parkiety, piasek do akwariów, piasek litograficzny, srebrny, piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego, piaskowiec dla budownictwa, platformy
podwodne niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe,
płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki parkietowe
niemetalowe, płytki podłogowe niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, płyty drogowe niemetalowe,
płyty drogowe odblaskowe, płyty drzwiowe niemetalowe,
płyty nagrobne niemetalowe, płyty niemetalowe, podkłady gruntująco-wzmacniające podkłady niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające ogniwa fotoelektryczne, pokrycia niemetalowe dla
budownictwa, pokrycia niemetalowe ścienne, pokrywy
do włazów niemetalowe, pomosty pływające do cumowania niemetalowe, pomosty prefabrykowane niemetalowe,
powłoki - materiały budowlane, powłoki cementowe
ognioodporne, profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów, proszek łupkowy, przedłużacze kominowe niemetalowe, przewody ciśnieniowe niemetalowe, ramy niemetalowe dla cieplarni, ramy niemetalowe dla szklarni, ramy okienne niemetalowe, rury drenażowe niemetalowe, rury kamionkowe, rury spustowe niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe, rusztowania niemetalowe, rynny niemetalowe, schodnie niemetalowe,
schody niemetalowe, silosy niemetalowe, skały wapienne,
sklejka, sklepienia grobów niemetalowe, skrzynki na listy
murowane, slupy cementowe, słupy niemetalowe, słupy
niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, słupy telegraficzne niemetalowe,
smoła, smoła powęglowa, spustowe rury niemetalowe, stele nagrobkowe niemetalowe, stopnie schodów niemetalowe, sufity niemetalowe, szalówki - ciesielstwo, szalunki niemetalowe do betonu, szklarnie przenośne niemetalowe,
szkło alabastrowe, szkło bezodpryskowe, szkło budowlane,
szkło izolacyjne wykorzystywane w budownictwie, szkło
okienne dla budownictwa, szkło walcowane, okienne dla
budownictwa, szkło witrażowe, sztuczny kamień, sztywne
rury niemetalowe stosowane w budownictwie, szyny winylowe - materiały budowlane, ścianki działowe niemetalowe,
ścianki palowe niemetalowe, ścianki szczelne niemetalowe,
ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, tablice
pamiątkowe niemetalowe, tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, tabliczki nagrobkowe
niemetalowe, tarcica, taśmy smołowane dla budownictwa,
tektura budowlana, tektura budowlana asfaltowana, terakota, tłuczeń, trzcina - materiał budowlany, tuf wapienny,
tynk, tynk mozaikowy, urządzenia niemetalowe do parkowania rowerów, wapień, wapno, wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące przed słońcem, wykładziny niemetalowe dla budownictwa, wykończeniowe elementy
dachów, niemetalowe, wyroby kamieniarskie, wytwory wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, zaczyn cementowy, zaprawa azbestowa, zaprawy budowlane, zaprawy
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do klejenia, szpachlowania gazobetonu, zaprawy klejące,
zawory przewodów drenażowych, niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zawory wodociągowe niemetalowe
i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki murowane, zbrojenia
niemetalowe dla budownictwa, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki niemetalowe, nieświecące, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, żaluzje niemetalowe, żaluzje zewnętrzne niemetalowe
i nietekstylne, żużel - materiał budowlany, żwir, żwir
do akwariów, żwir gruboziarnisty.
488283
(220) 2018 07 16
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hydro Opti Apteo
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w postaci
kremów, kosmetyki w formie żelów, kremy do ciała, mydła,
nielecznicze pasty do zębów, preparaty do kąpieli, odświeżacze do ust w aerozolu, środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, preparaty do czyszczenia protez zębowych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne, 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, leki, witaminy,
preparaty mineralne do celów leczniczych, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty lecznicze, produkty biologiczne, bakteriobójcze,
krwiopochodne, biotechnologiczne do celów medycznych,
szczepionki, surowice, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, płyny farmaceutyczne, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, leki weterynaryjne, produkty
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, kremy lecznicze.
(210)
(731)

(210) 488286
(220) 2018 07 16
(731) WŁODARSKI WIESŁAW, Zabierzów
(540) KAPETANIOS GYROS
(510), (511) 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, barów, barów szybkiej obsługi, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, usługi kateringowe,
kawiarnio-restauracje, kafeterie, herbaciarnie, bistra, stołówki,
restauracje samoobsługowe, restauracje z szybką i regularną
obsługą, bary-restauracje, snack-bary.
488290
(220) 2018 07 17
RUTOWSKA MAŁGORZATA PLATINA CENTRUM
URODY, Mysłowice
(540) MamaMamie.pl
(510), (511) 35 agencje reklamowe, obróbka tekstów, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja
programów związanych z telezakupami, projektowanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama,
w tym reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej
do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie
muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego
online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do po(210)
(731)
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brania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi marketingowe,
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie
materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
internetowej dotyczącej sprzedaży różnorodnych, 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, fotografia, fotoreportaże,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja muzyczna, publikowanie grafik i zdjęć, publikowanie książek,
publikowanie online elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi w zakresie edukacji, w tym poprzez Internet, 45 rejestrowanie
nazw domen [usługi prawnej, usługi serwisów społecznościowych online, usługi bezpłatnych ogłoszeń drobnych
dla osób fizycznych za pośrednictwem Internetu.
488295
(220) 2018 07 17
ELANDA ZAKŁAD PRODUKCJI ŚRODKÓW
FARMACEUTYCZNYCH NEGRIL BETA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Rozprza
(540) STOMATOSOL
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do higieny, 5 preparaty
farmaceutyczne, suplementy diety, żywność dietetyczna
do celów medycznych, żywność do celów medycznych,
preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje,
zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople do celów
medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne do celów medycznych, kosmetyki do celów
medycznych.
(210)
(731)

488296
(220) 2018 07 17
ELANDA ZAKŁAD PRODUKCJI ŚRODKÓW
FARMACEUTYCZNYCH NEGRIL BETA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Rozprza
(540) PARADENTOSOL
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do higieny, 5 preparaty
farmaceutyczne, suplementy diety, żywność dietetyczna
do celów medycznych, żywność do celów medycznych,
preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje,
zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople do celów
medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne do celów medycznych, kosmetyki do celów
medycznych.
(210)
(731)

(210)
(731)

488299
(220) 2018 07 17
SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE,
Lublin
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(540) MIESIĄC MIODOWY
(510), (511) 33 miody pitne.
(210) 488300
(220) 2018 07 17
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Pregna DHA

(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, globulki,
kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty
higieniczne, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych.
(210) 488314
(220) 2018 07 17
(731) KŁAPA KRZYSZTOF, Warszawa
(540) SZKLARSKA PARK
(510), (511) 36 wynajem domów, mieszkań, powierzchni mieszkalnych, 43 domy turystyczne, hotele, pensjonaty,
pobyt czasowy (wynajmowanie pomieszczeń), turystyczne
(domy), motele.
488330
(220) 2018 07 17
PPO PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE,
Strzelce Opolskie
(540) PPO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 obuwie ochronne, obuwie ochronne przeciw zagrożeniom biologicznym, obuwie ochronne przeciw
wyciekom chemicznym, obuwie ochronne zapobiegające
wypadkom lub urazom, obuwie zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, ochronne obuwie
robocze, buty ochronne stosowane w przemyśle [do ochrony przed wypadkami lub urazami], 25 obuwie, wierzchy obuwia, usztywniacze do obuwia, cholewki do obuwia, wkładki
do obuwia, napiętki do obuwia, podeszwy do obuwia, noski [części obuwia], antypoślizgowe akcesoria do obuwia,
ochronne metalowe okucia do obuwia, wkładki do obuwia,
nie do celów ortopedycznych.
488333
(220) 2018 07 17
LASLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cerkwica
(540) # RWO RODZINNE WARSZTATY OGRODNICZE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.02, 24.17.25
(510), (511) 16 książki, podręczniki, skrypty, notatniki, broszury, druki, informatory, katalogi, materiały informacyjne,
materiały i wydawnictwa naukowe, materiały szkoleniowe,
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dydaktyczne i instruktażowe przydatne do praktycznego wykorzystania oraz propagowania wiedzy ogrodniczej,
41 organizowanie i prowadzenie cyklicznych i otwartych
rodzinnych warsztatów ogrodniczych, mających na celu
propagowanie wiedzy ogrodniczej, organizowanie i prowadzenie seminariów, konferencji i szkoleń, organizowanie
pokazów, konkursów dotyczących ogrodnictwa, doradztwo
w zakresie ogrodnictwa, organizowanie i prowadzenie internetowych forów informacyjno - edukacyjnych, dotyczących
ogrodnictwa.
488336
(220) 2018 07 18
RZESZOTARSKA MAŁGORZATA KANCELARIA RADCY
PRAWNEGO, Białowieżyn
(540) MR Rzeszotarska
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 35 usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze z zakresu przetwarzania danych, udostępnianie informacji dotyczących przetwarzania danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, usługi w zakresie wyszukiwania danych,
usługi gromadzenia danych, analizy, badania, zestawienia
i raporty statystyczne, audyty przedsiębiorstw i działalności
gospodarczej, audyty sprawozdań finansowych, 38 komunikacja za pośrednictwem blogów online, komunikacja w celu
wymiany danych w formie elektronicznej, interaktywne
usługi teletekstowe, interaktywne usługi wideotekstowe,
usługi wideokomunikacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych z a pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, 41 szkolenia, usługi edukacyjne
i instruktażowe z zakresu prawa, w tym dotyczące własności
intelektualnej, szkolenia, usługi edukacyjne i instruktażowe
z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych, publikacja materiałów edukacyjnych i informacyjnych z zakresu
prawa, w tym praw własności intelektualnej i danych osobowych, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż
reklamowe, w Internecie z zakresu prawa, w tym własności
intelektualnej i danych osobowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, kursów,
warsztatów, seminariów szkoleniowych i edukacyjnych
z zakresu prawa, w tym własności intelektualnej i danych
osobowych, organizacja webinariów, 42 badania i analizy
dotyczące przetwarzania danych, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa
danych, 45 usługi radców prawnych i adwokatów, usługi pomocy prawnej oraz zastępstwo prawne i procesowe, w tym
w sprawach spornych i w związku z procesami sądowymi,
sporządzanie ekspertyz, opinii, raportów, analiz i badań
prawnych. usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące spraw i zagadnień prawnych, w tym z zakresu
własności intelektualnej, jej ochrony i licencjonowania oraz
danych osobowych, doradztwo w zakresie zarządzania własnością intelektualną, w tym prawami autorskimi i prawami
własności przemysłowej, egzekwowanie praw własności intelektualnej i ochrony danych osobowych, mediacja [usługi
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prawne], usługi arbitrażowe, rejestracja nazw domen w celu
identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej
[usługi prawne], usługi monitorowania prawnego, usługi
monitorowania znaków towarowych.
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488338
(220) 2018 07 18
MLEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ASEKUM
(210)
(731)

488337
(220) 2018 07 18
RZESZOTARSKA MAŁGORZATA KANCELARIA RADCY
PRAWNEGO, Białowieżyn
(540) MR
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 35 usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze z zakresu przetwarzania danych, udostępnianie informacji dotyczących przetwarzania danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, usługi w zakresie wyszukiwania danych:
usługi gromadzenia danych, analizy, badania, zestawienia
i raporty statystyczne, audyty przedsiębiorstw i działalności
gospodarczej, audyty sprawozdań finansowych, 38 komunikacja za pośrednictwem blogów online, komunikacja w celu
wymiany danych w formie elektronicznej, interaktywne
usługi teletekstowe, interaktywne usługi wideotekstowe,
usługi wideokomunikacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, 41 szkolenia, usługi edukacyjne
i instruktażowe z zakresu prawa, w tym dotyczące własności
intelektualnej, szkolenia, usługi edukacyjne i instruktażowe
z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych, publikacja materiałów edukacyjnych i informacyjnych z zakresu
prawa, w tym praw własności intelektualnej i danych osobowych, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż
reklamowe, w Internecie z zakresu prawa, w tym własności
intelektualnej i danych osobowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, kursów,
warsztatów, seminariów szkoleniowych i edukacyjnych
z zakresu prawa, w tym własności intelektualnej i danych
osobowych, organizacja webinariów, 42 badania i analizy
dotyczące przetwarzania danych, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa
danych, 45 usługi radców prawnych i adwokatów, usługi pomocy prawnej oraz zastępstwo prawne i procesowe, w tym
w sprawach spornych i w związku z procesami sądowymi,
sporządzanie ekspertyz, opinii, raportów, analiz i badań
prawnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące spraw i zagadnień prawnych, w tym z zakresu
własności intelektualnej, jej ochrony i licencjonowania oraz
danych osobowych. doradztwo w zakresie zarządzania własnością intelektualną, w tym prawami autorskimi i prawami
własności przemysłowej, egzekwowanie praw własności intelektualnej i ochrony danych osobowych, mediacja [usługi
prawne], usługi arbitrażowe, rejestracja nazw domen w celu
identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej
[usługi prawne], usługi monitorowania prawnego, usługi
monitorowania znaków towarowych.

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.03.04, 24.15.21, 17.05.21
(510), (511) 9 programy komputerowe, 35 analizy kosztów, pozyskiwanie, systematyzacja i przetwarzanie danych
w komputerowych bazach danych, agencje handlowe, sprzedaż detaliczna, hurtowa, w tym także za pośrednictwem
domów sprzedaży wysyłkowej oraz Internetu, towarów:
komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, oprogramowanie komputerowe i sprzęt telekomunikacyjny, usługi
w zakresie, handlu elektronicznego, usługi rachunkowo-księgowe, doradztwo podatkowe, public relations, agencje
public relations, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, reklama,
agencje reklamowe, pośrednictwo w zakresie sprzedaży
przestrzeni reklamowej, badanie rynku i opinii publicznej,
organizowanie, prowadzenie i obsługa targów w celach handlowych lub reklamowych, przetwarzanie danych, 36 działalność finansowa z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy
emerytalnych, zarządzanie rynkami finansowymi, usługi
agentów i brokerów ubezpieczeniowych, usługi w zakresie
wyceny ryzyka i szacowania poniesionych strat, zarządzanie
funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi, działalność holdingów finansowych, usługi maklerskie, agencje nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomości, usługi agencji i biur kredytowych, 38 telekomunikacja, telekomunikacja
bezprzewodowa z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
telekomunikacja satelitarna, 39 usługi w zakresie przechowywania dokumentów w postaci papierowej magazynowania elektronicznych nośników danych, 41 organizowanie,
prowadzenie i obsługa: konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, edukacja i nauczanie, doradztwo oraz
informacja w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie,
prowadzenie i obsługa: bibliotek, muzeów, sal kinowych, sal
koncertowych, organizowanie, realizacja i wystawianie spektakli, organizowanie, prowadzenie i obsługa wystaw związanych z kulturą lub edukacją, 42 projektowanie, tworzenie,
aktualizacja, zarządzanie i doradztwo w zakresie: stron i portali internetowych, oprogramowania komputerowego oraz
technologii informatycznych i komputerowych, hosting serwerów, badania naukowe i techniczne, projektowanie badań
naukowych i technicznych, 45 dzierżawa w zakresie własności intelektualnej, z wyłączeniem prac chronionych prawem
autorskim.
488339
(220) 2018 07 18
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) CLOBETAXON
(210)
(731)
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(531)

29.01.04, 29.01.06, 29.01.08, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.07,
26.11.08, 26.11.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, dietetyczne
środki medyczne i lecznicze, suplementy diety, odżywki medyczne, środki wspomagające leczenie.
488341
(220) 2018 07 18
OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica
(540) PERCEPT
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
dla zwierząt, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, napoje witaminizowane, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki dla ludzi, leki wzmacniające,
leki pomocnicze i wspierające do celów medycznych, leki
w płynie, napoje lecznicze, syropy do użytku farmaceutycznego, preparaty zawierające mikroelementy dla ludzi i zwierząt, preparaty i substancje lecznicze, mineralne suplementy
diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszanki do picia
w proszku z dodatkami odżywczymi, witaminy i preparaty
witaminowe, dodatki uzupełniające do żywności o działaniu leczniczym, mieszanki ziołowe do użytku medycznego,
kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa,
tabletki do celów farmaceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych, żywność dla niemowląt.
(210)
(731)

(210) 488342
(220) 2018 07 18
(731) LUBOCH PIOTR LOVEAT, Gdańsk
(540) LOVEAT NADCHODZĄ POSIŁKI.

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania
z mięsa, żywność przygotowywana z ryb, przekąski na bazie
warzyw, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie owoców, zapiekanki, sałatki gotowe, hummus, zupy, galaretki,
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, galaretki mięsne, rybne, napoje mleczne, desery owocowe, desery mleczne, 43 usługi barów i restauracji, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi kateringowe
w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje.
488343
(220) 2018 07 18
HERLITZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo
(540) Royalite
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.09.02, 24.09.05
(510), (511) 4 świece, 16 serwetki jednorazowe, girlandy papierowe, obrusy papierowe, torby na prezenty, papier do pakowania prezentów, folia do pakowania prezentów, rozetki
papierowe, wstążki papierowe, 21 wykałaczki drewniane, talerze papierowe, kubki plastikowe, kubki papierowe, słomki
do picia, mieszadełka do koktajli, 26 wstążki ozdobne, rozetki, 28 trąbki papierowe, balony, czapki karnawałowe, serpentyny, konfetti.
(210) 488344
(220) 2018 07 18
(731) LUBOCH PIOTR LOVEAT, Gdańsk
(540) LOVEAT NADCHODZĄ POSIŁKI.

(531) 02.09.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania
z mięsa, żywność przygotowywana z ryb, przekąski na bazie
warzyw, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie owoców, zapiekanki, sałatki gotowe, hummus, zupy, galaretki,
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, galaretki mięsne, rybne, napoje mleczne, desery owocowe, desery mleczne, 43 usługi barów i restauracji, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi kateringowe
w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje.
(210) 488345
(220) 2018 07 18
(731) LUBOCH PIOTR LOVEAT, Gdańsk
(540) LOVEAT
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania
z mięsa, żywność przygotowywana z ryb, przekąski na bazie
warzyw, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie owoców, zapiekanki, sałatki gotowe, hummus, zupy, galaretki,
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, galaretki mięsne, rybne, napoje mleczne, desery owocowe, desery mleczne, 43 usługi barów i restauracji, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi kateringowe
w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje.
(210) 488346
(220) 2018 07 18
(731) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) CBi Centrum Badań i Innowacji

(531) 26.11.01, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 6 aluminium profilowane wytłaczane, architektoniczne elementy konstrukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów, artykuły metalowe do użytku w budownictwie, aluminiowe profile do użytku w urządzeniach
do wyświetlania lub informacyjnych, belki metalowe do celów
budowlanych, budowlane elementy konstrukcyjne z metalu,
budowlane materiały metalowe, kratownice metalowe, kształ-
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towniki metalowe, listwy metalowe, metale do powlekania,
metalowe elementy budowlane, metalowe elementy fasadowe, metalowe elementy podłogowe, metalowe elementy sufitowe, metalowe elementy usztywniające i wzmacniające
konstrukcję, metalowe elementy wykończeniowe [obramienia] stosowane w budownictwie, metalowe elewacje ścienne,
metalowe konstrukcje budowlane, metalowe materiały budowlane, metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe,
metalowe okładziny do fasad, metalowe okładziny elewacyjne, metalowe profile, metalowe szkielety budowlane, okładziny metalowe [budowlane], okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane], panele z metalu, płytki metalowe do użytku
w budownictwie, profile aluminiowe, profile metalowe, profile
metalowe do użytku w budownictwie, ściany (pokrycia -) metalowe [budownictwo], termoizolowane profile metalowe,
wsporniki metalowe dla budownictwa, wytłoczki aluminiowe,
aluminium (folia -), aluminium i jego stopy, stopy aluminium,
płyty aluminiowe, stopy metali do dalszej produkcji, aluminiowe ramy do okien przesuwnych, metalowe obramowania
okien, metalowe ościeżnice do drzwi, metalowe ościeżnice
okienne, metalowe ramy do drzwi, metalowe ramy okienne,
odrzwia metalowe, ościeżnice metalowe, rolety metalowe, żaluzje zwijane metalowe, żaluzje metalowe do użytku zewnętrznego, konstrukcje budowlane z metalu, ramy metalowe do budynków, przenośne osłony metalowe, przenośne
metalowe konstrukcje budowlane, 41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kursy korespondencyjne,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, publikacja prac naukowych, publikowanie
arkuszy informacyjnych, publikowanie książek i czasopism
elektronicznych w systemie on-line, publikowanie literatury
instruktażowej, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie recenzji, publikowanie tekstów edukacyjnych, redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe,
udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji on-line, wydawanie katalogów, organizacja konkursów
edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych,
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie
wykładów, organizowanie konferencji związanych z biznesem,
organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie seminariów, organizowanie seminariów dotyczących biznesu, organizowanie wykładów, organizowanie zjazdów w celach
biznesowych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, prowadzenie seminariów i kongresów, prowadzenie
wystaw w celach edukacyjnych, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, szkolenia komputerowe, szkolenia w zakresie projektowania, usługi doradcze w zakresie szkoleń, usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne związane z architekturą, usługi edukacyjne związane
z przetwarzaniem danych, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania,
warsztaty w celach szkoleniowych, zapewnianie kursów instruktażowych, 42 analizy komputerowe, badania związane
ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, usługi diagnostyki komputerowej, usługi komputerowe
do analizy danych, usługi w zakresie badań komputerowych,
analizy chemiczne, badania naukowe, badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, kalibrowanie [pomiary], kontrola jakości, projektowanie budowlane, testowanie materiałów,
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi konsultacyj-
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ne dotyczące architektury, wzornictwo przemysłowe, diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu
oprogramowania, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, eksploracja danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, projektowanie
i opracowywanie systemów przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, projektowanie systemów magazynowania danych, przygotowywanie programów komputerowych
do przetwarzania danych, systemy komputerowe (analizy -),
zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP], zarządzanie projektami
komputerowymi, usługi techniczne w zakresie pobierania danych cyfrowych, usługi techniczne w zakresie pobierania
oprogramowania, zapewnianie ocen ekspertów w zakresie
przetwarzania danych, analityczne ushigi laboratoryjne, analiza powietrza w środowisku budowlanym, analiza zachowania
konstrukcji budynków, analizy naukowe wspomagane komputerowo, analizy wody, audyt energetyczny, badania chemicznotechnologiczne, badania dotyczące maszyn budowlanych, badania dotyczące technologii, badania laboratoryjne,
badania i opracowywanie projektów technicznych, badania
i analizy naukowe, badania materiałowe, badania nad procesami przemysłowymi, badania nad oprzyrządowaniem, badania
naukowe i przemysłowe, badania naukowe prowadzone przy
użyciu baz danych, badania naukowe wspomagane komputerowo, badania przemysłowe wspomagane komputerowo, badania technologiczne, badania technologiczne związane
z przemysłem budowlanym, badania w dziedzinie spawania,
badania w dziedzinie technologii pomiarowych, badania
w dziedzinie techniki, badania w zakresie konstrukcji budynków lub urbanistyki, badania w zakresie metali, badania w zakresie nowych produktów, doradztwo naukowe, doradztwo
technologiczne, doradztwo w zakresie badań przemysłowych, doradztwo w zakresie badań naukowych, konsultacje
techniczne z zakresu rozwoju produktu, laboratoria badawcze,
laboratoria naukowe (usługi świadczone przez -), laboratoryjne
usługi analityczne, monitorowanie konstrukcji budowlanych,
monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko
w obrębie budynków, opracowywanie badań technicznych,
opracowywanie projektów technicznych, prace badawcze
nad produktami, pomiary środowiska w obrębie budynków,
prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, projektowanie i opracowywanie produktów przemysłowych, projektowanie konstrukcji,
projektowanie naukowe i technologiczne, przemysłowe analizy i usługi badawcze, przeprowadzanie doświadczeń przemysłowych, przeprowadzanie technicznych studiów wykonalności, przeprowadzanie testów przemysłowych, przygotowywanie badań dotyczących analizy projektu, przygotowywanie
raportów dotyczących badań technologicznych, przygotowywanie rysunków technicznych, świadczenie usług badawczych, udostępnianie informacji naukowych, udzielanie informacji na temat usług analiz i badań przemysłowych, udzielanie informacji związanych z badaniami technologicznymi,
usługi analiz przemysłowych wspomaganych komputerowo,
usługi badawcze, usługi badawcze związane z budownictwem, usługi badawczo-rozwojowe, usługi doradcze dotyczące badań technologicznych, usługi konsultacyjne w zakresie
technologii kontroli, usługi laboratoriów analitycznych, usługi
laboratoryjne, usługi technologiczne i projektowanie w tym
zakresie, usługi technologiczne i dotyczące ich badania, usługi
w zakresie analizy przemysłowej, usługi w zakresie badań technicznych, usługi w zakresie monitorowania procesów przemysłowych, usługi w zakresie testów naukowych, usługi w zakre-
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sie testów laboratoryjnych, badania dotyczące budynków,
badania architektoniczne, doradztwo w zakresie projektów
architektonicznych i budowlanych, projektowanie urbanistyczne, usługi doradcze z zakresu architektury, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, analiza materiałów, analiza metalurgiczna, analiza zachowania struktury materiałów budowlanych, chemiczne badania analityczne, prowadzenie badań naukowych, usługi w zakresie analiz i badań
chemicznych, analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, audyt jakości, badania przemysłowe obiektów technicznych, certyfikacja [kontrola jakości], doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, doradztwo w zakresie zapewniania jakości,
inspekcja towarów w zakresie kontroli jakości, kontrola i testowanie jakości, kontrola jakości materiałów budowlanych, ocena jakości, ocena jakości produktów, projektowanie i testowanie nowych produktów, przeprowadzanie badań jakościowych, przeprowadzanie testów kontroli jakości, testowanie
bezpieczeństwa produktów, testowanie i analiza materiałów,
testowanie materiałów w celu wykrywania usterek, testowanie nowych produktów, testowanie naukowe wspomagane
komputerowo, testowanie produktów, testowanie przemysłowe, testowanie przemysłowe wspomagane komputerowo,
usługi doradcze w zakresie testowania materiałów, usługi pomiarów technicznych, usługi w zakresie pomiarów i testów
technicznych, usługi w zakresie testów nieniszczących, usługi
w zakresie testów wspomaganych komputerowo, usługi w zakresie testowania materiałów, usługi w zakresie testów technicznych, usługi zapewnienia jakości, doradztwo projektowe,
doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, oceny techniczne związane z projektowaniem, projektowanie i opracowywanie metod do testów i analiz, świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, udzielanie informacji
w dziedzinie projektowania produktów, usługi doradcze w zakresie wzornictwa przemysłowego, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, usługi projektowe związane z opracowywaniem skomputeryzowanych systemów do przetwarzania informacji, usługi technologiczne w zakresie projektowania, usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz,
usługi w zakresie projektowania budynków, usługi w zakresie
projektowania wspomaganego komputerowo, wspomagane
komputerowo usługi projektowe związane z architekturą.
(210) 488387
(220) 2018 07 18
(731) KULCZYŃSKI JULIAN NAJS CREAM, Poznań
(540) najs CREAM

jogurt mrożony [lody spożywcze], lody o smaku czekoladowym, lody spożywcze i lód, lody na bazie jogurtu [lody jako
główny składnik], mieszanki na sorbety [lody], mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, lody owocowe w postaci
batonów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety,
lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, ciasta
lodowe, substytuty lodów, batony lodowe, lodowe słodycze,
słodycze lodowe, desery lodowe, wyroby lodowe, lizaki lodowe, tort lodowy, rożki do lodów, polewy do lodów, mieszanki
do lodów, napoje z lodów, lodowe wyroby cukiernicze, jadalne rzeźby lodowe, preparaty aromatyczne do lodów, substancje do wiązania lodów, proszki do przygotowania lodów,
błyskawiczne mieszanki do lodów, mieszanki do sporządzania lodów, proszki do sporządzania lodów, lizaki lodowe
zawierające mleko, mieszanki do rożków lodowych, środki
wiążące do lodów spożywczych, substytuty lodów na bazie
soi, naturalne środki wiążące do lodów, mieszanki do sporządzania lodów wodnych, słodycze lodowe w postaci lizaków,
lizaki lodowe o smaku mlecznym, produkty lodowe na bazie soi, wafelki, wafelki w polewie czekoladowej, mieszanki
do przyrządzania lodowych wyrobów cukierniczych, desery
z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], aromaty
naturalne do użytku w lodach [inne niż esencje eteryczne
lub olejki eteryczne], 43 kawiarnia, usługi kawiarni, lodziarnie,
usługi barów kawowych.
488395
(220) 2018 07 18
REAL RESEARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) REAL RESEARCH

(210)
(731)

(531) 29.01.04, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 1 nośniki do kultur komórkowych do stosowania w przemyśle biotechnologicznym, składniki i materiały
biotechnologiczne do celów naukowych, hydrożele do hodowli komórkowych, 42 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, usługi naukowe związane
z izolacją i hodowlą komórek ludzkich i zwierzęcych.
(210) 488397
(220) 2018 07 18
(731) CZARNOTA WOJCIECH KWC, Słupsk
(540) zoopy
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne.
(210) 488398
(220) 2018 07 18
(731) CZARNOTA WOJCIECH KWC, Słupsk
(540) zoopy

(531) 08.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 lody, lody mleczne [lody], lody wielosmakowe, lody mleczne, lody spożywcze, sorbety [lody], lody
włoskie, lody owocowe, owocowe lody, lody truflowe, lody
zawierające czekoladę, lody typu sandwich, jadalne lody
owocowe, lody na patyku, lody z owocami, lody wodne [sorbety], lody bez mleka, sorbety [wodne lody], lody w proszku,
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 11.01.02
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne.
(210)
(731)

488400
(220) 2018 07 18
PODSIADŁO ANNA ADAD SYSTEMS, Łódź
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(540) TAXPRO
(510), (511) 9 programy komputerowe do prowadzenia
działalności gospodarczej, programy komputerowe dla biur
rachunkowych, programy komputerowe do rozliczeń podatkowych, finansowych, kadrowych i księgowych, 42 usługi
informatyczne, projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja, instalacja i konserwacja oprogramowania
komputerowego.
488402
(220) 2018 07 18
STUDIO KOMUNIKACJI, ROZWOJU I ZMIANY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) Get the Flow
(510), (511) 16 książki, 35 analizy i badanie dot. działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna, coaching, edukacja.
(210)
(731)

488424
(220) 2018 07 19
PHARMOVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Płock
(540) Inaczej. Dla wszystkich.
(210)
(731)

w zakresie suplementów diety i preparatów dietetycznych,
suplementów diety w płynie, suplementów żywnościowych, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla
niemowląt, herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślinnych, witamin i preparatów witaminowych, alg do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych, aminokwasów do celów
medycznych/leczniczych.
488426
(220) 2018 07 19
GLOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) dezzy

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.19
(510), (511) 11 lampy bakteriobójcze do oczyszczania przedmiotów, lampy ultrafioletowe, nie do celów medycznych,
sterylizatory, urządzenia do dezynfekcji, 37 dezynfekcja.
488427
(220) 2018 07 19
VILLA NATURA POR DEVELOP SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) VILLA NATURA
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich,
promocja sprzedaży, usługi w zakresie reklamy i promocji
sprzedaży, zarządzanie mieszkaniami, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, zarządzanie
hotelami, zarządzanie administracyjne hotelami, zarządzanie
biznesowe hotelami, zarządzanie biznesowe restauracjami,
zarządzanie restauracjami dla osób trzecich, zarządzanie
działalnością hoteli dla osób trzecich, zarządzanie hotelami
na rzecz osób trzecich, usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, agencje reklamowe,
36 administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi
zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie
kompleksów budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi,
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi
związane z współwłasnością nieruchomości, usługi związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomością,
usługi w zakresie nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, 37 usługi budowlane, 43 hotele,
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, świadczenie usług przez hotele i motele, usługi hotelowe, usługi hoteli i moteli, biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty), rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych,
usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, zapewnianie
zakwaterowania w hotelach i motelach, rezerwacja hotelowa
na rzecz osób trzecich, udostępnianie miejsc noclegowych
w hotelach, wynajmowanie sal konferencyjnych, domy
opieki dla osób w podeszłym wieku, wynajem pomieszczeń
na przyjęcia towarzyskie, wynajem domów letniskowych,
wynajmowanie sal na zebrania, rezerwacje hotelowe, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, rezerwacje miejsc w hotelach, pensjonaty, domy gościnne, motele, domy turystyczne, żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób
starszych, żłobki i ośrodki opieki dziennej, bary, snack-bary,
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
suplementy diety w płynie, suplementy żywnościowe, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt,
herbaty lecznicze, ekstrakty ziołowe i roślinne do celów
leczniczych, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, aminokwasy do celów medycznych/leczniczych,
35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, w systemie online artykułów związanych z żywnością, suplementami żywnościowymi oraz suplementami diety, sprzedaż suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplementów diety
w płynie, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety
dla niemowląt, herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych
i roślinnych do celów leczniczych, witamin i preparatów witaminowych, alg do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych,
aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, promocja na rzecz osób trzecich w zakresie suplementów diety
i preparatów dietetycznych, suplementów diety w płynie,
suplementów żywnościowych, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla niemowląt, herbat leczniczych,
ekstraktów ziołowych i roślinnych, witamin i preparatów
witaminowych, alg do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych,
aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, usługi
marketingowe w zakresie suplementów diety i preparatów
dietetycznych, suplementów diety w płynie, suplementów
żywnościowych, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla niemowląt, herbat leczniczych, ekstraktów
ziołowych i roślinnych, witamin i preparatów witaminowych,
alg do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych, aminokwasów
do celów medycznych/leczniczych, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej suplementów
diety i preparatów dietetycznych, suplementów diety w płynie, suplementów żywnościowych, suplementów diety dla
ludzi, suplementów diety dla niemowląt, herbat leczniczych,
ekstraktów ziołowych i roślinnych, witamin i preparatów
witaminowych, alg do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą
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kawiarnia, usługi barów i restauracji, 44 kliniki medyczne,
usługi domów opieki, świadczenie usług przez domy opieki
nad starszymi ludźmi, stomatologia kosmetyczna, doradztwo związane ze stomatologią, pomoc stomatologiczna,
usługi kliniki dentystycznej, usługi dentystyczne, salony fryzjerskie, salony piękności, sanatoria, hospicja.
488428
(220) 2018 07 19
WEHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzegom
(540) Blaster
(510), (511) 16 arkusze samoprzylepne z tworzyw sztucznych do wykładania półek, 17 arkusze samoprzylepne z tworzyw sztucznych do użytku w przemyśle.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)

488429
(220) 2018 07 19
GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk
Mazowiecki

(531) 22.03.05, 29.01.01
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, 35 reklama, publikacja tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, plakaty],
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 38 przekazywanie i rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem
sieci komputerowych i Internetu, przekazywanie informacji
za pośrednictwem telefonu, 41 prowadzenie edukacyjnych
programów wspierających dla pacjentów, 44 doradztwo
dotyczące ochrony zdrowia, porady w zakresie farmakologii,
udzielanie informacji farmaceutycznych.
488430
(220) 2018 07 19
GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk
Mazowiecki
(540) Stop grypie

(210)
(731)

(531) 22.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, 35 reklama, publikacja tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, plakaty],
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 38 przekazywanie i rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem
sieci komputerowych i Internetu, przekazywanie informacji
za pośrednictwem telefonu, 41 prowadzenie edukacyjnych
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programów wspierających dla pacjentów, 44 doradztwo
dotyczące ochrony zdrowia, porady w zakresie farmakologii,
udzielanie informacji farmaceutycznych.
488445
(220) 2018 07 19
CP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BEE CREATIVE
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie biznesu, zarządzania, administrowania i doradztwa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie czynności biurowych, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, 36 wynajem biur
do coworkingu, wynajmowanie pomieszczeń handlowych,
usługowych oraz biurowych (nieruchomości), zarządzanie
nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami,
dzierżawa nieruchomości.
(210)
(731)

488446
(220) 2018 07 20
INTER API SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Milanówek
(540) BREGINSY
(510), (511) 25 odzież, spodnie, legginsy, getry, odzież
sportowa do jazdy konnej, w tym: czapki i cylindry do jazdy
konnej, kapelusze jeździeckie, spodnie sportowe, bryczesy,
kurtki i kamizelki do jazdy konnej, rękawiczki jeździeckie,
skarpety, podkolanówki, podkoszulki, koszule i bluzki dojazdy konnej na konkursach, zawodach i pokazach hippicznych,
buty do jazdy konnej, sztylpy, czapsy, paski, fraki jeździeckie,
pokrowce na fraki jeździeckie, pokrowce na buty dojazdy
konnej, chusty, fulardy, czapki, plastrony, szaliki, krawaty.
(210)
(731)

(210) 488447
(220) 2018 07 20
(731) The Green Organic Dutchman Ltd., Ancaster, CA
(540) THE GREEN ORGANIC DUTCHMAN
(510), (511) 5 marihuana, konopie indyjskie, suszona marihuana, wypieki zawierające marihuanę, ekstrakty z marihuany,
ekstrakty z konopi, przetwory z marihuany, w tym suszone kwiaty i pochodne marihuany, mianowicie płyny, oleje,
spraye doustne, kapsułki i nasączane wypieki, 9 publikacje
elektroniczne, mianowicie biuletyny i broszury dotyczące
korzyści z marihuany i konopi oraz badań związanych z marihuaną i konopiami indyjskimi, 16 publikacje drukowane, mianowicie biuletyny i broszury dotyczące korzyści z marihuany
i konopi oraz badań związanych z marihuaną i konopiami indyjskimi, 18 torby, mianowicie worki, plecaki i torby na zakupy, 25 odzież, mianowicie odzież codzienna, koszule, bluzy,
kapelusze, kaski ochronne, sukienki, spódnice, spodnie, kurtki, apaszki, czapki, kitle, bielizna, paski, koszulki i rękawiczki.
(210) 488448
(220) 2018 07 20
(731) The Green Organic Dutchman Ltd., Ancaster, CA
(540) TGOD
(510), (511) 5 marihuana, konopie indyjskie, suszona marihuana, wypieki zawierające marihuanę, ekstrakty z marihuany,
ekstrakty z konopi, przetwory z marihuany, w tym suszone kwiaty i pochodne marihuany, mianowicie płyny, oleje,
spraye doustne, kapsułki i nasączane wypieki, 9 publikacje
elektroniczne, mianowicie biuletyny i broszury dotyczące
korzyści z marihuany i konopi oraz badań związanych z marihuaną i konopiami indyjskimi, 16 publikacje drukowane, mianowicie biuletyny i broszury dotyczące korzyści z marihuany
i konopi oraz badań związanych z marihuaną i konopiami indyjskimi, 18 torby, mianowicie worki, plecaki i torby na zaku-
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py, 25 odzież, mianowicie odzież codzienna, koszule, bluzy,
kapelusze, kaski ochronne, sukienki, spódnice, spodnie, kurtki, apaszki, czapki, kitle, bielizna, paski, koszulki i rękawiczki.
(210) 488454
(220) 2018 07 20
(731) BRYŚ KAROLINA, Warszawa
(540) tuk tuk thai street food

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 26.11.02,
26.11.06, 26.11.13
(510), (511) 35 reklama, reklama korespondencyjna, zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych, public
relations, produkcja filmów reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
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, rekrutacja personelu, badania dotyczące działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej
w obszarze usług gastronomicznych, franchising - usługi
związane z organizowaniem i prowadzeniem działalności
gospodarczej w sieci pod określoną marką, usługi związane
z zawieraniem kontraktów franchisingowych, doradztwo
w zakresie franchisingu, sprzedaż: gotowych dań do spożycia w tym poprzez centrale telefoniczne (call center) oraz
Internet, sprzedaż książek o tematyce kulinarnej, 41 organizowanie warsztatów kulinarnych dla dorosłych i dla dzieci,
organizowanie eventów w tym eventów sportowych, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie koncertów,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania, informacja o imprezach rozrywkowych organizowanych w lokalu restauracji,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line nie do pobierania z sieci komputerowych, 43 restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi restauracji specjalizującej się w kuchni tajskiej, bary szybkiej obsługi, kafeterie,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi barowe, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi cateringowe, wypożyczanie krzeseł,
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wynajmowanie
sal na spotkania.
(210) 488466
(220) 2018 07 20
(731) MENSAH OMENAA, Warszawa
(540) omenaa.pl
(510), (511) 43 centra opieki nad dziećmi, dostarczanie posiłków dla osób bezdomnych lub w trudnej sytuacji życiowej, dostarczanie żywności osobom potrzebującym [usługi
charytatywne], obsługa zakwaterowania członków organiza-
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cji, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem
żywności i napojów, usługi charytatywne, mianowicie dostarczanie jedzenia osobom potrzebującym, usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie kateringu w zakresie jedzenia i picia, usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie
tymczasowego zakwaterowania, usługi doradcze w zakresie
przygotowania żywności, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, dostarczanie posiłków
do bezpośredniego spożycia, hostele (schroniska), ośrodki
opieki dziennej, organizowanie zakwaterowania w hotelach,
organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków i napojów,
stołówki, udostępnianie sal konferencyjnych, usługi w zakresie domów dziecka, usługi w zakresie ośrodków opieki dziennej, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, placówki
opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej.
488467
(220) 2018 07 20
BIELUŃ URSZULA MINISTERSTWO DOBREGO MYDŁA,
Szczecin
(540) URBAN REBELS
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
preparaty do mycia, mydła, mydełka, olejki do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, akcesoria do celów kosmetycznych, olejki eteryczne, oleje kosmetyczne, masła do ciała,
peelingi, musy do ciała, balsamy, emulsje i lotiony do twarzy
i ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody
termalne, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, hydrolaty, produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny
i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów
innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające
preparaty kosmetyczne, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty do pielęgnacji twarzy i ciała, preparaty do depilacji i golenia, dezodoranty i antyperspiranty, kule,
pianki, płatki, kryształki, mleczka, perełki do kąpieli, serum
do twarzy i ciała, preparaty do opalania, preparaty po opalaniu, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty kosmetyczne do samoopalania, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji paznokci, zapachy,
perfumy, wody perfumowane, wody toaletowe, produkty
perfumeryjne, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do masażu, potpourri [mieszanki
zapachowe], talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów
kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa, reklama, usługi promocyjne, dystrybucja
materiałów reklamowych, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, kolportaż próbek, komercyjne zarządzanie licencjonowaniem towarów i usług osób trzecich - wszystkie powyższe
usługi w zakresie towarów wymienionych w klasie 3, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, przygotowanie, organizowanie
i prowadzenie wydarzeń, pokazów, wystaw, warsztatów,
konferencji, seminariów, spotkań, kursów i szkoleń w tym
w zakresie pielęgnacji urody, kosmetyki, kosmetologii oraz
analizy chemicznej, wydawanie katalogów, przygotowanie,
organizowanie i prowadzenie konkursów za pośrednictwem
Internetu, usługi rozrywkowe, usługi beauty barów np. polegające na prowadzeniu stanowisk rozrywkowych podczas
(210)
(731)
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eventów, gdzie klienci samodzielnie mają możliwość wykorzystywać surowce łącząc je w kosmetyk, publikowanie fotografii, 44 zabiegi kosmetyczne, usługi w zakresie higieny
i urody, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi salonów
piękności, w tym usługi wizażu, informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody i stosowania preparatów kosmetycznych, aromaterapia, masaż, usługi fryzjerskie, usługi doradcze w zakresie sprzętu: kosmetycznego, medycznego,
do odnowy biologicznej, usługi analizy kosmetycznej.
488468
(220) 2018 07 20
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
VITA-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) VITA MED
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(540) kłębuszek sport protection
(510), (511) 3 preparaty do prania, płyny i proszki do prania,
wybielacze stosowane w pralnictwie, środki do płukania
do prania, dodatki do prania.
488474
(220) 2018 07 20
BIO BERRY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Bio berry

(210)
(731)

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17,
26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.06, 03.11.03, 29.01.06
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi kuracji uzdrowiskowych, ośrodki zdrowia, usługi doradztwa w zakresie zdrowia,
usługi klinik medycznych, opieka pielęgniarska, opieka paliatywna, szpitale, pomoc medyczna, świadczenie usług przez
domy opieki nad starszymi ludźmi, sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, usługi dentystyczne, usługi ortodontyczne.
488470
(220) 2018 07 20
KRUSZYŃSKI JÓZEF MAREK BIURO PODRÓŻY
MARTEX, Opole
(540) MARTEX
(510), (511) 39 organizowanie podróży autobusem, organizowanie transportu wakacyjnego, organizowanie transportu
pasażerskiego, organizowanie wycieczek autokarowych, organizowanie wycieczek autobusowych, transport autobusowy, transport autokarowy pasażerów, transport bagażu pasażerów, transport bagażu podróżnego, transport drogowy
pasażerów, transport drogowy podróżnych, transport lądowy podróżnych, transport pasażerów mikrobusem, transport
pasażerów autobusami, transport pasażerów i ich bagażu,
usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji
i zamówień na transport, usługi biura podróży związane
z podróżą omnibusem, usługi agencji podróży polegające na organizowaniu podróży, usługi agencyjne w zakresie
organizowania transportu podróżnych, usługi agencyjne
w zakresie organizowania podróży, usługi autokarów pasażerskich, usługi biur podróży, mianowicie organizowanie
transportu dla podróżnych, usługi transportowe autokarowe,
usługi transportu autobusami, usługi transportu drogowego
dla pasażerów, usługi transportu mikrobusami, usługi transportu pasażerskiego drogą lądową, usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, wynajem pojazdów z kierowcą,
czarterowanie autobusów, czarterowanie autokarów, wypożyczanie autokarów, organizowanie wynajmu pojazdów.

(531) 05.07.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, 29 przetworzone
owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), 31 świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła.
(210) 488480
(220) 2018 07 19
(731) PIETRAŚ MICHAŁ BRAND NEW, Ciecierzyn
(540) ZAKAZANA LINIJKA
(510), (511) 16 linijki, linijki bez podziałki, linijki do szkicowania, linijki do rysowania, materiały piśmienne i wyposażenie
edukacyjne.
488481
(220) 2018 07 19
NEXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goczałkowice-Zdrój
(540) nexx DEVELOPER
(210)
(731)

(210)
(731)

(210)
(731)

488473
(220) 2018 07 20
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
27.05.19, 27.05.24, 26.11.05, 26.11.08, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.18
(510), (511) 36 inwestowanie w nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami i inwestowania w nieruchomości,
planowanie inwestycji w nieruchomości, administrowanie
nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, organizowanie umów
dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu
nieruchomości, wynajem nieruchomości, organizowanie
najmu nieruchomości na wynajem, 37 usługi budowlane
i konstrukcyjne, budowa budynków na zamówienie, budowa nieruchomości [budownictwo], wznoszenie budynków
i innych konstrukcji, nadzór budowlany, usługi nadzoru
budowlanego w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, 42 planowanie [projektowanie] budynków, projektowanie budowlane, usługi doradcze związane
z projektowaniem budynków, usługi projektowe związane
z nieruchomościami.
(210) 488485
(220) 2018 07 20
(731) Blue And Orange Technology Limited, Blackpool, GB
(540) Globalni Polacy
(510), (511) 35 rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych w mediach publicznych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam w Internecie, reklama
w Internecie dla osób trzecich, publikowanie tekstów re-
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klamowych, usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, usługi zarządzania społecznością online,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, promocja
towarów i usług poprzez sponsorowanie, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, 38 usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, udostępnianie on-line interaktywnej
tablicy ogłoszeniowej, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie,
prowadzenie portalu w Internecie polegające na przesyłaniu
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
usługi świadczone przez portal internetowy w zakresie udostępniania na portalu informacji wiadomości, aktualności,
ogłoszeń, reklam, filmów, fotografii, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci
komputerowych oraz Internetu, usługi w zakresie zbierania
i przekazywania aktualności informacyjnych.
(210) 488490
(220) 2018 07 20
(731) MĘTEL JAKUB WOJCIECH, Eufeminów
(540) RED LIPS
(510), (511) 25 czapki [nakrycia głowy], dzianina [odzież],
długie luźne stroje, kamizelki, kombinezony [odzież], koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem,
kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem
i wiatrem, legginsy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, odzież
ze skóry, paski [odzież], pikowane kurtki [odzież], podkoszulki
bez rękawów, podkoszulki sportowe, pulowery, rękawiczki,
skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, swetry, szale, szaliki,
odzież z imitacji skóry.
488494
(220) 2018 07 21
RESEARCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław
(540) Exclusive Line Carbon
(510), (511) 11 instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, urządzenia do zmiękczania wody, urządzenia
do uzdatniania wody, filtry do wody, dystrybutory wody, jonizatory wody, instalacje do oczyszczania wody, urządzenia
do oczyszczania wody, instalacje do odsalania, urządzenia
do odsalania wody, instalacje do uzdatniania wody, urządzenia do uzdatniania wody, instalacje do zmiękczania wody,
urządzenia do zmiękczania wody, instalacje do filtrowania
wody, urządzenia do filtrowania wody, instalacje do obróbki
wody w procesie osmozy, urządzenia do filtracji za pomocą
osmozy odwróconej [sprzęt do uzdatniania wody], instalacje
jonowymienne, zmiękczacze wody.
(210)
(731)

(210) 488497
(220) 2018 07 21
(731) MACIĄG PIOTR MP PROJECT, Otwock
(540) Humpter
(510), (511) 15 akcesoria muzyczne, stojaki przystosowane
do podtrzymywania instrumentów muzycznych, statywy
do instrumentów muzycznych, statywy do nut, dopasowane pokrowce na instrumenty muzyczne, futerały na instrumenty muzyczne, pedały efektów dźwiękowych do instrumentów muzycznych, podpórki [oparcia] na instrumenty
muzyczne, torby specjalnie przystosowane do przechowywania instrumentów muzycznych, 20 meble, meble metalowe, meble hotelowe, meble do wyposażenia restauracji,
meble kuchenne, półki, półki metalowe, szafy, szafki, szafki
metalowe [meble], komody, gabloty [meble], stoły, stoliki,
stoły metalowe, krzesła, krzesła stołowe, krzesła obrotowe,
wysokie stołki [meble], stołki barowe, blaty stołowe, stoliki
komputerowe, stoliki składane, stojaki, stojaki do kompute-
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rów, stojaki [meble] do użycia ze sprzętem audio, półki na klawiatury komputerowe, ławki, ławki metalowe, ruchome ławki, ławki do keyboardu, pulpity do pracy w pozycji stojącej,
konsole [meble] do montażu sprzętu elektronicznego [pulpity sterownicze], pulpity [meble], barki ruchome [meble], bufety ruchome [meble], wózki barowe [meble], łóżka, kanapy,
wieszaki stojące na ubrania, biurka, ruchome biurka, fotele,
pufy [meble], parawany [meble], lady sprzedażowe [meble],
skrzynie do przechowywania [meble], 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów:
akcesoria muzyczne, stojaki przystosowane do podtrzymywania instrumentów muzycznych, statywy do instrumentów
muzycznych, statywy do nut, dopasowane pokrowce na instrumenty muzyczne, futerały na instrumenty muzyczne, pedały efektów dźwiękowych do instrumentów muzycznych,
podpórki [oparcia] na instrumenty muzyczne, torby specjalnie przystosowane do przechowywania instrumentów muzycznych, meble, meble metalowe, meble hotelowe, meble
do wyposażenia restauracji, meble kuchenne, półki, półki
metalowe, szafy, szafki, szafki metalowe [meble], komody,
gabloty [meble], stoły, stoliki, stoły metalowe, krzesła, krzesła stołowe, krzesła obrotowe, wysokie stołki [meble], stołki
barowe, blaty stołowe, stoliki komputerowe, stoliki składane, stojaki, stojaki do komputerów, stojaki [meble] do użycia
ze sprzętem audio, półki na klawiatury komputerowe, ławki,
ławki metalowe, ruchome ławki, ławki do keyboardu, pulpity do pracy w pozycji stojącej, konsole [meble] do montażu
sprzętu elektronicznego [pulpity sterownicze], pulpity [meble], barki ruchome [meble], bufety ruchome [meble], wózki
barowe [meble], łóżka, kanapy, wieszaki stojące na ubrania,
biurka, ruchome biurka, fotele, pufy [meble], parawany [meble], lady sprzedażowe [meble], skrzynie do przechowywania [meble].
(210) 488509
(220) 2018 07 23
(731) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa
(540) PIŁKA DLA WSZYSTKICH Łączy nas piłka

(531) 26.04.05, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 farby dla artystów, 3 środki zapachowe do samochodów, 4 świeczki, 6 metalowe: emblematy, figurki,
statuetki, plakietki pamiątkowe, tabliczki identyfikacyjne,
pudełka, skarbonki, 8 widelce i szczypce do grilla, 9 komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, oprogramowanie komputerowe, nośniki do zapisu informacji, sprzęt
elektroniczny powszechnego użytku, a zwłaszcza: gry
komputerowe, konsole do gier, tablety, notebooki, laptopy,
klawiatury, myszy, urządzenia nawigacyjne, telefony komórkowe, uchwyty samochodowe do telefonów komórkowych
i urządzeń nawigacyjnych, słuchawki, głośniki, płyty CD, DVD,
blue ray z grami, baterie elektryczne, etui na okulary, futerały
na przyrządy i aparaturę fotograficzną, kaski ochronne dla
uprawiania sportu, tablice ogłoszeń elektroniczne, nagrane
na płyty i inne nośniki filmy i programy, magnesy dekoracyj-
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ne, magnesy na lodówkę, 14 z metali szlachetnych: bransoletki do zegarków, breloczki, emblematy, figurki, medale, monety, wyroby jubilerskie, zegarki, futerały do zegarków, spinki
do krawatów i mankietów, szpilki do krawatów, portmonetki
ozdobne z metali szlachetnych, 15 instrumenty muzyczne,
akcesoria muzyczne, 16 książki, czasopisma, druki firmowe,
etykiety, fotografie, foldery, karty pocztowe, kalendarze, koperty na listy, afisze, plakaty, bilety, obrazy i zdjęcia, materiały
do nauczania (z wyjątkiem aparatów), okładki, obwoluty, papier do pakowania, publikacje, bloki rysunkowe, bloki techniczne, zeszyty, teczki, teczki z gumką, notesy, segregatory,
dzienniczki ucznia, książeczki do kolorowania, podkładki
na biurko, podkładki pod kufle do piwa, maty stołowe z papieru i tektury, flagi dekoracyjne z papieru, naklejki, piórniki,
artykuły z papieru na przyjęcia, kredki ołówkowe, pastele,
plastelina, 18 teczki, etui na klucze, portfele, portmonetki, sakiewki, torby: plażowe, podróżne, sportowe, turystyczne lub
z pasami na ramię, torebki, walizki, paski skórzane, parasole,
parasole przeciwsłoneczne, plecaki, worki marynarskie, worki podróżne, pokrowce na parasole, 20 meble, emblematy, figurki, popiersia, posągi z: drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, lustra, poduszki nadmuchiwane, obiekty reklamowe wypełnione powietrzem, plakiety ozdobne ścienne,
nie tekstylne, poduszki, 21 emblematy, figurki, popiersia,
posągi z: porcelany, terrakoty lub szkła, filiżanki, karafki, korkociągi, naczynia do picia, otwieracze do butelek, podstawki
pod talerze, szklanki do napojów, flaszeczki i flaszki, kubki,
kieliszki, szklanki, kufle, kubki termiczne, termosy, bidony,
pojemniki śniadaniowe, patery, puchary, kuchenne przybory
używane przy grillach, rękawice do grilla, słomki do picia, tekturowe talerzyki i kubki, 22 torby do pakowania z materiałów
tekstylnych, worki, 24 chorągiewki, ręczniki do rąk lub kąpielowe, sztandary, flagi, proporce, koce, pledy, pledy podróżne,
obrusy nie papierowe, serwetki nie papierowe, maty stołowe
nie papierowe, pościel, poszewki na kołdry, poszewki na poduszki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, szaliki,
26 emblematy ozdobne, 27 tapety, 28 zabawki, gry: stołowe,
towarzyskie, planszowe, gry dla dzieci, puzzle, klocki, lalki,
ochraniacze, piłki, pluszowe zabawki, pojazdy zabawkowe,
rękawice sportowe, urządzenia do gier innych niż telewizyjne, karty do gry, balony, papierowe czapeczki na przyjęcia,
30 słodycze, batoniki, czekolada, czekoladki, czekoladki z nadzieniem, cukierki, guma do żucia, 32 napoje bezalkoholowe,
napoje energetyczne, 34 papierośnice, cygarniczki, pudełka
na cygara, tabakierki, 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich,
usługi pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych baz danych, usługi zarządzania plikami komputerowymi, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych
oraz ogłoszeń reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów
handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami
informatycznymi, usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 38 transmisja programów radiowych i telewizyjnych,
39 usługi transportowe, transport pasażerski, 41 usługi: organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych, organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi wydawnicze, usługi kasyn, usługi
organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi obsługi
gier komputerowych w systemie on-line, usługi informacji
o rekreacji, imprezach sportowych, produkcja programów
telewizyjnych i radiowych, prezentowanie programów telewizyjnych, usługi montażu programów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 42 za-
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rządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia, utrzymywania, opracowywania portali internetowych, 43 usługi
zakwaterowania obozów wakacyjnych i sportowych, usługi
rezerwowania i wynajmowania noclegów, wynajmowanie
sal na konferencje, szkolenia, posiedzenia, usługi rezerwacji
miejsc w pensjonatach i hotelach, usługi gastronomiczne.
(210) 488510
(220) 2018 07 23
(731) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa
(540) GRASSROOTS PZPN

(531)

03.07.02, 03.07.24, 24.09.02, 24.09.09, 26.11.01, 27.05.17,
29.01.12
(510), (511) 6 metalowe: emblematy, figurki, statuetki, puchary, plakietki pamiątkowe, tabliczki identyfikacyjne, pudełka, skarbonki, 16 książki, czasopisma, druki firmowe, etykiety,
fotografie, foldery, karty pocztowe, kalendarze, koperty na listy, afisze, plakaty, bilety, obrazy i zdjęcia, materiały do nauczania (z wyjątkiem aparatów), okładki, obwoluty, papier
do pakowania, publikacje, artykuły piśmiennicze, bloki rysunkowe, zeszyty, teczki, teczki z gumką, notesy, segregatory, dzienniczki ucznia, książeczki do kolorowania, albumy
do zdjęć, przekładki do zeszytów, zakładki do książek, podkładki na biurko, ekierki, linijki, flamastry, gumki do ścierania, kleje do celów papierniczych, kreda, kredki ołówkowe,
pastele, plastelina, ołówki, pióra i długopisy, pędzle artystyczne, zszywacze, podstawki do długopisów i ołówków,
ramki do zdjęć, segregatory, terminarze, flagi dekoracyjne
z papieru, naklejki, piórniki, artykuły z papieru na przyjęcia,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, szaliki, 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych baz danych, usługi
zarządzania plikami komputerowymi, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych oraz ogłoszeń reklamowych,
usługi powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej,
telewizyjnej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi organizowania targów handlowych lub reklamowych,
usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 41 usługi: organizowania
i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych, organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi wydawnicze, usługi kasyn, usługi organizowania
loterii oraz gier hazardowych, usługi obsługi gier komputerowych w systemie on-line, usługi informacji o rekreacji, imprezach sportowych, usługi montażu programów radiowych
i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych,
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia,
utrzymywania, opracowywania portali internetowych.
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(210) 488511
(220) 2018 07 23
(731) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa
(540) AKADEMIA GRASSROOTS PZPN
(510), (511) 6 metalowe: emblematy, figurki, statuetki, puchary, plakietki pamiątkowe, tabliczki identyfikacyjne, pudełka,
skarbonki, 16 książki, czasopisma, druki firmowe, etykiety, fotografie, foldery, karty pocztowe, kalendarze, koperty na listy,
afisze, plakaty, bilety, obrazy i zdjęcia, materiały do nauczania
(z wyjątkiem aparatów), okładki, obwoluty, papier do pakowania, publikacje, artykuły piśmiennicze, bloki rysunkowe, zeszyty, teczki, teczki z gumką, notesy, segregatory, dzienniczki
ucznia, książeczki do kolorowania, albumy do zdjęć, przekładki
do zeszytów, zakładki do książek, podkładki na biurko, ekierki,
linijki, flamastry, gumki do ścierania, kleje do celów papierniczych, kreda, kredki ołówkowe, pastele, plastelina, ołówki, pióra
i długopisy, pędzle artystyczne, zszywacze, podstawki do długopisów i ołówków, ramki do zdjęć, segregatory, terminarze,
flagi dekoracyjne z papieru, naklejki, piórniki, artykuły z papieru na przyjęcia, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty,
szaliki, 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozyskiwania
i systematyzacji danych do komputerowych baz danych, usługi zarządzania plikami komputerowymi, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych oraz ogłoszeń reklamowych,
usługi powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
organizowania targów handlowych lub reklamowych, usługi
zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania
materiałów reklamowych, 41 usługi: organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych, organizowania
turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi wydawnicze, usługi kasyn, usługi organizowania loterii oraz gier
hazardowych, usługi obsługi gier komputerowych w systemie
on-line, usługi informacji o rekreacji, imprezach sportowych,
usługi montażu programów radiowych i telewizyjnych, usługi
wypożyczania nagrań dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia, utrzymywania, opracowywania portali internetowych.
(210) 488512
(220) 2018 07 23
(731) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa
(540) AKADEMIA MŁODYCH ORŁÓW PZPN
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji
zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych baz
danych, usługi zarządzania plikami komputerowymi, usługi
rozpowszechniania materiałów reklamowych oraz ogłoszeń
reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi reklamy
radiowej, telewizyjnej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi
wypożyczania materiałów reklamowych, 41 usługi: organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych,
organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi wydawnicze, usługi kasyn, usługi organizowania
loterii oraz gier hazardowych, usługi obsługi gier komputerowych w systemie on-line, usługi informacji o rekreacji, imprezach sportowych, usługi montażu programów radiowych
i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych,
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia,
utrzymywania, opracowywania portali internetowych.

Nr ZT37/2018

(210) 488513
(220) 2018 07 23
(731) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa
(540) MOBILNA AKADEMIA MŁODYCH ORŁÓW PZPN
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji
zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych baz
danych, usługi zarządzania plikami komputerowymi, usługi
rozpowszechniania materiałów reklamowych oraz ogłoszeń
reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów handlowych lub
reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi,
usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 41 usługi:
organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów
sportowych, organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi wydawnicze, usługi kasyn,
usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi
obsługi gier komputerowych w systemie on-line, usługi informacji o rekreacji, imprezach sportowych, usługi montażu
programów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania
nagrań dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia, utrzymywania, opracowywania
portali internetowych.
(210) 488518
(220) 2018 07 23
(731) BRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Lisów
(540) BRUK

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 19 kostka brukowa, ogrodzenia niemetalowe,
schody niemetalowe, ogrodzenia balkonowe, palisady niemetalowe, kostki brukowe betonowe, beton, podłogi betonowe, betonowe rury, pachołki betonowe, słupy betonowe,
sklepienia betonowe, bloczki betonowe, płyty betonowe,
płyty chodnikowe, betonowe elementy budowlane, betonowe elementy brukowe, gotowe betonowe elementy
budowlane, bloki wykonane z betonu do ochrony brzegów
rzeki, betonowe płyty do nawierzchni drogowych, kratki
burzowe [drenażowe konstrukcje betonowe], kanały odwadniające [drenażowe konstrukcje betonowe], ściany betonowe do celów budowlanych, wyroby dekoracyjne z odlewów
betonowych, panele betonowe.
(210) 488522
(220) 2018 07 23
(731) NOWAK ADAM HURTOWNIA NOWAK, Krotoszyn
(540) HURTOWNIA Nowak NAPOJE PIWO WINO ALKOHOLE

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje
alkoholowe.

Nr ZT37/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

488523
(220) 2018 07 23
VELMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) hi way

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 anteny, chipy [układy scalone], druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, dźwięk
[urządzenia do transmisji], interfejsy komputerowe [informatyka], kable optyczne [światłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, oprogramowanie komputerowe,
nagrane, optyczne włókna przewodzące promienie świetlne
[światłowody], pamięci komputerowe, programy gier komputerowych, programy komputerowe [software ładowalny],
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny,
urządzenia do zdalnego sterowania, 35 handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych), komputerowe bazy danych (systematyzacja danych abonentów),
komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych i Internetu, 37 instalowanie i naprawa
telefonów i urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie naprawy, konserwacji i przeglądu urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych, 38 telewizja kablowa nadająca informacje,
nadawanie telewizji kablowej, transmisja telewizji kablowych,
usługi nadawania programów telewizji kablowej i telewizji,
nadawanie programów w telewizji, użytkowanie systemów
telewizji kablowej, 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 emisyjne w zakresie telewizji
opartej na protokole internetowym (IPTV), transmisje audycji
telewizyjnych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja programów radiowych, usługi nadawania programów telewizyjnych, nadawanie programów przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie programów
telewizyjnych i radiowych, transmisja programów radiowych
i telewizyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych, transmisja programów telewizyjnych drogą kablową:
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie
i transmisja programów telewizyjnych, interaktywne usługi
nadawania programów i łączności, emitowanie i transmitowanie programów telewizji kablowej, emisja programów
telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, transmisja programów radiowych i telewizyjnych przez satelitę, nadawanie
programów za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, retransmisja programów telewizyjnych za pośrednictwem satelity pozaziemskiej, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, usługi
transmisji audiowizualnej, usługi łączności audiowizualnej,
transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, przesy-
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łanie informacji drogą online, łączność poprzez terminale
komputerowe, łączność telegraficzna, przesyłanie faksów,
przesyłanie wiadomości, zapewnianie dostępu do treści
multimedialnych online, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, wypożyczanie faksów, wypożyczanie
modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, 41 usługi rozrywkowe telewizji przemysłowej, usługi związane z produkcją rozrywki
w postaci telewizji, produkcja programów radiowych lub
programów telewizyjnych, prezentowanie programów telewizyjnych, produkcja programów telewizji kablowej, produkcja radiowych programów rozrywkowych, realizacja telewizyjnych programów rozrywkowych, produkcja programów
dla telewizji kablowej, produkcja programów telewizyjnych
na żywo do celów edukacyjnych, produkcja programów telewizyjnych na żywo, produkcja tematycznych programów
telewizyjnych, udzielanie informacji dotyczących programów telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych i radiowych,
produkcja i prezentacja programów radiowych, przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji, usługi w zakresie produkcji programów radiowych, przygotowywanie
i realizacja programów telewizyjnych i radiowych, usługi
programów informacyjnych dla radia lub telewizji, produkcja
programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych,
rozrywka interaktywna online, usługi w zakresie publikowania online, udostępnianie filmów online nie do pobrania,
udostępnianie informacji online związanych z mediami audiowizualnymi, udostępnianie multimedialnych programów
rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online,
produkcja widowisk, przedstawienia teatralne [produkcja],
usługi studia nagrań, wypożyczanie dekoracji teatralnych,
wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie taśm wideo,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 42 analizy
systemów komputerowych, elektroniczna konwersja danych
lub programów, projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i projektowe dotyczące telekomunikacji, informatyki i Internetu, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie systemów komputerowych.
488524
(220) 2018 07 23
VELMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) hi way

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 9 anteny, chipy [układy scalone], druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, dźwięk
[urządzenia do transmisji], interfejsy komputerowe [informatyka], kable optyczne [światłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, oprogramowanie komputerowe,
nagrane, optyczne włókna przewodzące promienie świetlne
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[światłowody], pamięci komputerowe, programy gier komputerowych, programy komputerowe [software ładowalny],
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny,
urządzenia do zdalnego sterowania, 35 handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych), komputerowe bazy danych (systematyzacja danych abonentów),
komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych i Internetu, 37 instalowanie i naprawa
telefonów i urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie naprawy, konserwacji i przeglądu urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych, 38 telewizja kablowa nadająca informacje,
nadawanie telewizji kablowej, transmisja telewizji kablowych,
usługi nadawania programów telewizji kablowej i telewizji,
nadawanie programów w telewizji, użytkowanie systemów
telewizji kablowej, 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 emisyjne w zakresie telewizji
opartej na protokole internetowym (IPTV), transmisje audycji
telewizyjnych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja programów radiowych, usługi nadawania programów telewizyjnych, nadawanie programów przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie programów
telewizyjnych i radiowych, transmisja programów radiowych
i telewizyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych, transmisja programów telewizyjnych drogą kablową:
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie
i transmisja programów telewizyjnych, interaktywne usługi
nadawania programów i łączności, emitowanie i transmitowanie programów telewizji kablowej, emisja programów
telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, transmisja programów radiowych i telewizyjnych przez satelitę, nadawanie
programów za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, retransmisja programów telewizyjnych za pośrednictwem satelity pozaziemskiej, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, usługi
transmisji audiowizualnej, usługi łączności audiowizualnej,
transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, przesyłanie informacji drogą online, łączność poprzez terminale
komputerowe, łączność telegraficzna, przesyłanie faksów,
przesyłanie wiadomości, zapewnianie dostępu do treści
multimedialnych online, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, wypożyczanie faksów, wypożyczanie
modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, 41 usługi rozrywkowe telewizji przemysłowej, usługi związane z produkcją rozrywki
w postaci telewizji, produkcja programów radiowych lub
programów telewizyjnych, prezentowanie programów telewizyjnych, produkcja programów telewizji kablowej, produkcja radiowych programów rozrywkowych, realizacja telewizyjnych programów rozrywkowych, produkcja programów
dla telewizji kablowej, produkcja programów telewizyjnych
na żywo do celów edukacyjnych, produkcja programów telewizyjnych na żywo, produkcja tematycznych programów
telewizyjnych, udzielanie informacji dotyczących programów telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych i radiowych,
produkcja i prezentacja programów radiowych, przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji, usługi w zakresie produkcji programów radiowych, przygotowywanie
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i realizacja programów telewizyjnych i radiowych, usługi
programów informacyjnych dla radia lub telewizji, produkcja
programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych,
rozrywka interaktywna online, usługi w zakresie publikowania online, udostępnianie filmów online nie do pobrania,
udostępnianie informacji online związanych z mediami audiowizualnymi, udostępnianie multimedialnych programów
rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online,
produkcja widowisk, przedstawienia teatralne [produkcja],
usługi studia nagrań, wypożyczanie dekoracji teatralnych,
wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie taśm wideo,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 42 analizy
systemów komputerowych, elektroniczna konwersja danych
lub programów, projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i projektowe dotyczące telekomunikacji, informatyki i Internetu, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie systemów komputerowych.
488525
(220) 2018 07 23
VELMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) hi way

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 anteny, chipy [układy scalone], druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, dźwięk
[urządzenia do transmisji], interfejsy komputerowe [informatyka], kable optyczne [światłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, oprogramowanie komputerowe,
nagrane, optyczne włókna przewodzące promienie świetlne
[światłowody], pamięci komputerowe, programy gier komputerowych, programy komputerowe [software ładowalny],
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny,
urządzenia do zdalnego sterowania, 35 handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych), komputerowe bazy danych (systematyzacja danych abonentów),
komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych i Internetu, 37 instalowanie i naprawa
telefonów i urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie naprawy, konserwacji i przeglądu urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych, 38 telewizja kablowa nadająca informacje,
nadawanie telewizji kablowej, transmisja telewizji kablowych,
usługi nadawania programów telewizji kablowej i telewizji,
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nadawanie programów w telewizji, użytkowanie systemów
telewizji kablowej, 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 emisyjne w zakresie telewizji
opartej na protokole internetowym (IPTV), transmisje audycji
telewizyjnych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja programów radiowych, usługi nadawania programów telewizyjnych, nadawanie programów przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie programów
telewizyjnych i radiowych, transmisja programów radiowych
i telewizyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych, transmisja programów telewizyjnych drogą kablową:
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie
i transmisja programów telewizyjnych, interaktywne usługi
nadawania programów i łączności, emitowanie i transmitowanie programów telewizji kablowej, emisja programów
telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, transmisja programów radiowych i telewizyjnych przez satelitę, nadawanie
programów za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, retransmisja programów telewizyjnych za pośrednictwem satelity pozaziemskiej, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, usługi
transmisji audiowizualnej, usługi łączności audiowizualnej,
transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, przesyłanie informacji drogą online, łączność poprzez terminale
komputerowe, łączność telegraficzna, przesyłanie faksów,
przesyłanie wiadomości, zapewnianie dostępu do treści
multimedialnych online, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, wypożyczanie faksów, wypożyczanie
modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, 41 usługi rozrywkowe telewizji przemysłowej, usługi związane z produkcją rozrywki
w postaci telewizji, produkcja programów radiowych lub
programów telewizyjnych, prezentowanie programów telewizyjnych, produkcja programów telewizji kablowej, produkcja radiowych programów rozrywkowych, realizacja telewizyjnych programów rozrywkowych, produkcja programów
dla telewizji kablowej, produkcja programów telewizyjnych
na żywo do celów edukacyjnych, produkcja programów telewizyjnych na żywo, produkcja tematycznych programów
telewizyjnych, udzielanie informacji dotyczących programów telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych i radiowych,
produkcja i prezentacja programów radiowych, przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji, usługi w zakresie produkcji programów radiowych, przygotowywanie
i realizacja programów telewizyjnych i radiowych, usługi
programów informacyjnych dla radia lub telewizji, produkcja
programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych,
rozrywka interaktywna online, usługi w zakresie publikowania online, udostępnianie filmów online nie do pobrania,
udostępnianie informacji online związanych z mediami audiowizualnymi, udostępnianie multimedialnych programów
rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online,
produkcja widowisk, przedstawienia teatralne [produkcja],
usługi studia nagrań, wypożyczanie dekoracji teatralnych,
wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie taśm wideo,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 42 analizy
systemów komputerowych, elektroniczna konwersja danych
lub programów, projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i projektowe dotyczące teleko-
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munikacji, informatyki i Internetu, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie systemów komputerowych.
488528
(220) 2018 07 23
INSTYTUT CERTYFIKACJI EMISJI BUDYNKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ECO PLUS

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne,
oraz ich projektowanie w zakresie mechaniki obejmujące badania i usługi eksperckie zawiązane z jakością spalin oraz
badania i usługi eksperckie zawiązane z oceną zawartości
substancji szkodliwych emitowanych do powietrza, projekty
techniczne, opracowywanie systemów grzewczych, analizy
przemysłowe, usługi badawcze, badania w zakresie ochrony,
środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie planowania
zużycia energii i efektywności energetycznej budynków.
488530
(220) 2018 07 23
INSTYTUT CERTYFIKACJI EMISJI BUDYNKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) NO SMOG

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.22
(510), (511) 42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne,
oraz ich projektowanie w zakresie mechaniki obejmujące badania i usługi eksperckie zawiązane z jakością spalin oraz
badania i usługi eksperckie zawiązane z oceną zawartości
substancji szkodliwych emitowanych do powietrza, projekty
techniczne, opracowywanie systemów grzewczych, analizy
przemysłowe, usługi badawcze, badania w zakresie ochrony,
środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie planowania
zużycia energii i efektywności energetycznej budynków.
488531
(220) 2018 07 23
INSTYTUT CERTYFIKACJI EMISJI BUDYNKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) NO SMOG PLUS

(210)
(731)

64

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne,
oraz ich projektowanie w zakresie mechaniki obejmujące badania i usługi eksperckie zawiązane z jakością spalin oraz
badania i usługi eksperckie zawiązane z oceną zawartości
substancji szkodliwych emitowanych do powietrza, projekty
techniczne, opracowywanie systemów grzewczych, analizy
przemysłowe, usługi badawcze, badania w zakresie ochrony,
środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie planowania
zużycia energii i efektywności energetycznej budynków.
(210) 488532
(220) 2018 07 23
(731) COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ComperiaRaty

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, publikowanie tekstów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, 36 informacje finansowe, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości].
(210) 488536
(220) 2018 07 23
(731) ROGALIŃSKI KRZYSZTOF, Solec
(540) DISTRICT21 MOTORCYCLE PARTS AND ACCESORIES
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(210) 488545
(220) 2018 07 23
(731) PHU FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) kalendarz24.eu

(531)

20.05.03, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.24, 27.07.01,
29.01.13
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat
sprzedaży samochodów, usługi sprzedaży samochodów.
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej. negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów,
pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, 36 ubezpieczenia samochodowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, usługi finansowe
związane z handlem samochodami, finansowanie leasingu
samochodów, usługi finansowania samochodów, wycena
używanych samochodów, 39 organizacja wynajmu pojazdów, usługi wynajmu pojazdów samochodowych, udostępnienie pojazdów do wynajmu, usługi rezerwacji w zakresie
wynajmu samochodów, udzielanie informacji związanych
z usługami wynajmu samochodów, wypożyczanie samochodów, udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów.
(210) 488546
(220) 2018 07 23
(731) PHU FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) okazjapl

(531)

01.01.01, 01.01.10, 01.01.13, 07.15.06, 26.04.22, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
świadczone za pośrednictwem sieci Internet i w stacjonarnych punktach sprzedaży w zakresie części do motocykli,
owiewek do motocykli, akcesoriów motocyklowych.
(210) 488539
(220) 2018 07 23
(731) SZULC SEBASTIAN ROBO EXPERT, Warszawa
(540) ROBO expert

(531) 26.02.07, 26.02.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 roboty, roboty odkurzające, roboty myjące,
roboty myjące podłogi, roboty myjące okna, roboty koszące
trawę, roboty odkurzające, roboty sprzątające, roboty basenowe, akcesoria i części do robotów, 37 usługi sprzedaży robotów, usługi wypożyczania robotów, serwis robotów, usługi
w zakresie konserwacji, serwisowania oraz napraw robotów.

(531) 20.05.15, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat
sprzedaży samochodów, usługi sprzedaży samochodów,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, usługi
reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży
i zakupu towarów, 36 ubezpieczenia samochodowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, usługi finansowe związane z handlem samochodami, finansowanie
leasingu samochodów, usługi finansowania samochodów,
wycena używanych samochodów, 39 organizacja wynajmu
pojazdów, usługi wynajmów pojazdów samochodowych,
udostępnienie pojazdów do wynajmu, usługi rezerwacji
w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie informacji

Nr ZT37/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

związanych z usługami wynajmu samochodów, wypożyczanie samochodów, udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów.
(210) 488549
(220) 2018 07 23
(731) PHU FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) notowania.net

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat
sprzedaży samochodów, usługi sprzedaży samochodów,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, usługi
reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży
i zakupu towarów, 36 ubezpieczenia samochodowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, usługi finansowe związane z handlem samochodami, finansowanie
leasingu samochodów, usługi finansowania samochodów,
wycena używanych samochodów, 39 organizacja wynajmu
pojazdów, usługi wynajmów pojazdów samochodowych,
udostępnienie pojazdów do wynajmu, usługi rezerwacji
w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie informacji
związanych z usługami wynajmu samochodów, wypożyczanie samochodów, udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów.
(210) 488550
(220) 2018 07 23
(731) PHU FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) eautosalon.pl

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat
sprzedaży samochodów, usługi sprzedaży samochodów,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, usługi
reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży
i zakupu towarów, 36 ubezpieczenia samochodowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, usługi finansowe związane z handlem samochodami, finansowanie
leasingu samochodów, usługi finansowania samochodów,
wycena używanych samochodów, 39 organizacja wynajmu
pojazdów, usługi wynajmów pojazdów samochodowych,
udostępnienie pojazdów do wynajmu, usługi rezerwacji
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w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie informacji
związanych z usługami wynajmu samochodów, wypożyczanie samochodów, udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów.
(210) 488555
(220) 2018 07 23
(731) PHU FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) pogodainfo

(531) 01.03.01, 01.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat
sprzedaży samochodów, usługi sprzedaży samochodów,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, usługi
reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży
i zakupu towarów, 36 ubezpieczenia samochodowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, usługi finansowe związane z handlem samochodami, finansowanie
leasingu samochodów, usługi finansowania samochodów,
wycena używanych samochodów, 39 organizacja wynajmu
pojazdów, usługi wynajmów pojazdów samochodowych,
udostępnienie pojazdów do wynajmu, usługi rezerwacji
w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie informacji
związanych z usługami wynajmu samochodów, wypożyczanie samochodów, udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów.
488556
(220) 2018 07 23
INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radzików
(540) IHAR
(210)
(731)

(531) 05.07.02, 16.03.15, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 rośliny.
488557
(220) 2018 07 23
SCM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) magia prezentów
(210)
(731)
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(531) 01.01.01, 01.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 zestawy kosmetyczne, 16 karty upominkowe,
bony upominkowe, książki upominkowe, upominkowe artykuły papiernicze, upominkowe etui na przybory do pisania,
folia i papier do pakowania prezentów, pudełka kartonowe
na drobne upominki, opakowania na prezenty, 30 kawa, herbata, słodycze, 33 napoje alkoholowe, wino, 39 pakowanie
towarów na upominki, organizowanie doręczania upominków, dostarczanie upominków, dostarczanie koszy upominkowych z wybranymi towarami w związku ze szczególną
okazją lub tematem.
488558
(220) 2018 07 23
ASSAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) KADYKS
(510), (511) 11 znicze i świece elektryczne, wkłady do zniczy
elektryczne, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, latarki,
lampiony, zapalniczki, zapalarki.

(210)
(731)

(210) 488563
(220) 2018 07 23
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) ARTROZIN Suplement diety siarczan glukozaminy
siarczan chondroityny witamina C SOLINEA

(531)

01.15.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 26.11.03, 26.11.07,
26.11.13, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty wspomagające kondycję zdrowotną
stawów, preparaty wzmacniające chrząstki i kości.
(210) 488564
(220) 2018 07 23
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) ARTROZIN Suplement diety SOLINEA

(531)

01.15.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 26.11.03, 26.11.13,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty wspomagające kondycję zdrowotną
stawów, preparaty wzmacniające chrząstki i kości.
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(210) 488571
(220) 2018 07 24
(731) TOYA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) STHOR

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje termotopliwe, 6 skrzynie i skrzynki narzędziowe, wózki i pojazdy na narzędzia z metalu, metalowe
systemy do magazynowania narzędzi, wózki narzędziowe
z blachy stalowej, metalowe drobne wyroby, 7 elektronarzędzia, elektryczne narzędzia ręczne, narzędzia mechaniczne,
narzędzia pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne, elektryczne urządzenia do spawania, spawarki, zszywacze elektryczne, młoty wyburzeniowe [maszyny], młoty wiertnicze, młoty
pneumatyczne, młoty obrotowe [maszyny], młotki udarowe
[maszyny], elektryczne młoty udarowe, pierścieniowe wycinarki do otworów [obrabiarki], maszyny do gwintowania
otworów, lutownice elektryczne, elektryczne urządzenia
do lutowania, lutlampy [palniki do lutowania], lutownice
gazowe, lampy lutownicze, maszyny do lutowania [gazowe], stacje lutownicze, szlifierki stołowe [maszyny], szlifierki
oscylacyjne [maszyny], szlifierki kątowe, szlifierki [ręczne,
obsługiwane elektrycznie], szlifierki tarczowe, szlifierki podłogowe, szlifierki odśrodkowe, szlifierki obrotowe, szlifierki, ładowarki [przenośniki], ładowarki [maszyny], wkrętarki
elektryczne, wkrętarki [maszyny], klucze udarowe, klucze
o napędzie elektrycznym, wiertarki udarowe, wiertarki stołowe, frezarko-wiertarki, wiertarki i części do nich, wiertarki
elektryczne, wiertarki bruzdownice [maszyny lub ich części],
wiertarko-wkrętarki, młotowiertarki, wiertła pneumatyczne,
przemysłowe wiertła [maszyny], wiertła do maszyn, dłutownice, końcówki dłut [obrabiarki], świdry wiertnicze [części
maszyn], świdry pneumatyczne, obrotowe świdry [maszyny], świdry [maszyny], końcówki tnące [części do maszyn],
końcówki do wiercenia do wiertarek, pistolety natryskowe
do malowania, pistolety do malowania, pistolety natryskowe
elektryczne, zautomatyzowane pistolety elektryczne do kleju, pistolety elektryczne do kleju, pistolety do kleju termotopliwego, urządzenia do malowania, tarcze polerskie [części
do maszyn], tarcze do polerowania [części do maszyn], tarcze szlifierskie do użytku z maszynami, tarcze tnące do użytku jako części maszyn, tarcze tnące do użytku z narzędziami
elektrycznymi, narzędzia do cięcia metalu z ostrzem diamentowym, tnące narzędzia diamentowe do maszyn, zgrzewarki
punktowe, maszyny do spawania rur termoplastycznych,
strugi kątniki [maszyny], strugarki elektryczne, piły tarczowe,
piły wyrzynarki z napędem elektrycznym, piły wyrzynarki, pilarki do drewna, odkurzacze, odkurzacze do celów przemysłowych, odkurzacze do powierzchni komercyjnych i przemysłowych, przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg
[odkurzacze], odkurzacze samochodowe, 8 narzędzia ręczne, narzędzia i przyrządy ręczne (ręcznie obsługiwane), frezy
[narzędzia ręczne], piły wyrzynarki [narzędzia obsługiwane
ręcznie], pistolety [narzędzia ręczne], szlifierki kątowe (narzędzia ręczne), narzędzia szlifierskie, obsługiwane ręcznie, strugi [narzędzia ręczne], dłuta, świdry, wiertła, wiertła diamentowe do narzędzi obsługiwanych ręcznie, wiertła do narzędzi
ręcznych, zestawy końcówek narzędzi do narzędzi ręcznych,
końcówki wkrętakowe do narzędzi ręcznych, zestawy kluczy nasadowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], wiertarki
udarowe (narzędzia obsługiwane ręcznie], wiertarki ręczne,
tarcze szlifierskie do użytku wraz z narzędziami ręcznymi,
tarcze ścierne [narzędzia obsługiwane ręcznie], tarcze do polerowania [narzędzia obsługiwane ręcznie], tarcze tnące
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[narzędzia obsługiwane ręcznie], lutownice nieelektryczne,
groty i zestawy grotów do stacji lutowniczej, wyposażone
skrzynie i skrzynki narzędziowe, szafki z narzędziami, wózki
i pojazdy na narzędzia, zestawy wierteł, zestawy końcówek
śrubokrętowych, zestawy narzędzi ręcznych, 9 baterie litowo-jonowe, baterie akumulatorowe litowe, zasilacze sieciowe [baterie], ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki dla
akumulatorów, ładowarki, ładowarki przenośne, urządzenia
pomiarowe elektryczne, urządzenia pomiarowe, przyrządy
pomiarowe, dalmierze laserowe, dalmierze, lasery do celów
pomiarowych, 11 latarki, czołówki, reflektory, latarki akumulatorowe, żarówki i akcesoria do nich, żarówki oświetleniowe
LED, żarówki oświetleniowe, opalarki, 12 wózki narzędziowe,
wózki na kółkach dla mechaników, 20 szafki metalowe, niemetalowe szafki na narzędzia [puste], skrzynie i skrzynki narzędziowe, wózki i pojazdy na narzędzia, z tworzywa sztucznego, systemy do magazynowania narzędzi, z tworzywa
sztucznego.
488575
(220) 2018 07 24
PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH
ODRA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg
(540) Odra Historie z życia wzięte
(510), (511) 5 słodycze do celów leczniczych, wyroby cukiernicze, słodycze, lizaki, cukierki i galaretki - przeznaczone do celów leczniczych, żywność dietetyczna i odżywki
do celów leczniczych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, 29 produkty
ziemniaczane produkowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty ziemniaczane z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki ziemniaczane, chipsy
ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, pellety ziemniaczane, sneksy ziemniaczane, przekąski ziemniaczane, chrupki
ziemniaczanej galaretki, 30 wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, wyroby cukiernicze, makaroniki [wyroby cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], pałeczki lukrecjowe
[wyroby cukiernice], wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, galaretki owocowe [słodycze], chipsy
[produkty zbożowe], cukierki miętowe, pomadki [cukierki],
karmelki [cukierki], karmelki twarde, karmelki nadziewane,
lukrecja [cukiernictwo], dekoracje cukiernicze do ciast, wyroby czekoladowe, wyroby piekarniczo-cukiernicze, wyroby czekoladopodobne, mięta do wyrobów cukierniczych,
galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna,
słodycze, lizaki, cukierki, ciastka, lody, półprodukty cukiernicze, żelki, prażynki nie będące ciastkami, produkty zbożowe
produkowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu,
produkty zbożowe z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy zbożowe, mąka i preparaty
zbożowe, w szczególności ekstrudowane produkty zbożowe, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek
również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów,
miodu, przypraw, płatki zbożowe śniadaniowe, makarony,
wyroby cukiernicze i piekarnicze, wafle, czekolada, guma
do żucia, muesli, preparaty zbożowe dietetyczne nie przeznaczone do celów leczniczych, draże, gumy rozpuszczalne do żucia, krakersy, przekąski słone na bazie wyrobów
zbożowych, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, paluszki,
precle, batony zbożowe, batony czekoladowe, nielecznicze draże, chałwa, preparaty zbożowe, płatki śniadaniowe,
płatki zbożowe, płatki kukurydziane, gumki rozpuszczalne,
chrupki zbożowe w czekoladzie.
(210)
(731)
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(210) 488576
(220) 2018 07 24
(731) RUSZKOWSKI TOMASZ, Warszawa;
JASKÓLSKI PAWEŁ, Milanówek
(540) HEWELIUSZE NAUKI
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, kształcenie praktyczne (pokazy), nauczanie indywidualne,
organizowanie i prowadzenie forów z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia), organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie
scenariuszy do celów innych niż reklamowe, publikowanie
tekstów, inne niż reklamowe, usługi artystów estradowych,
usługi klubowe (rozrywka lub nauczanie), usługi rozrywkowe, usługi trenerskie, usługi w zakresie obozów wakacyjnych
(rozrywka), usługi w zakresie oświaty (nauczanie), wystawianie spektakli na żywo, budowanie zespołu (edukacja),
edukacja, rozrywka i sport, szkolenia edukacyjne, szkolenia
nauczycieli, prowadzenie warsztatów (szkolenia), pokazy
edukacyjne, popularyzacja nauki, wykłady naukowe, pokazy
naukowe, warsztaty naukowe, spektakle naukowe, kuglarstwo naukowe (Science Booking).
(551) wspólne prawo ochronne
488577
(220) 2018 07 24
PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH
ODRA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg
(540) Najlepiej razem Historie z życia wzięte
(510), (511) 5 słodycze do celów leczniczych, wyroby cukiernicze, słodycze, lizaki, cukierki i galaretki - przeznaczone do celów
leczniczych, żywność dietetyczna i odżywki do celów leczniczych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy do celów
farmaceutycznych, 29 produkty ziemniaczane produkowane
metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty ziemniaczane z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki
ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane,
pellety ziemniaczane, sneksy ziemniaczane, przekąski ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, galaretki, 30 wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze, makaroniki [wyroby
cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], pałeczki lukrecjowe
[wyroby cukiernice], wyroby cukiernicze na bazie orzechów
arachidowych, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych
choinek, galaretki owocowe [słodycze], chipsy [produkty zbożowe], cukierki miętowe, pomadki [cukierki], karmelki [cukierki],
karmelki twarde, karmelki nadziewane, lukrecja [cukiernictwo],
dekoracje cukiernicze do ciast, wyroby czekoladowe, wyroby
piekarniczo-cukiernicze, wyroby czekoladopodobne, mięta
do wyrobów cukierniczych, galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, słodycze, lizaki, cukierki, ciastka, lody,
półprodukty cukiernicze, żelki, prażynki nie będące ciastkami,
produkty zbożowe produkowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty zbożowe z dodatkiem elementów
ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbożowe, chrupki
zbożowe, pellety zbożowe, sneksy zbożowe, mąka i preparaty
zbożowe, w szczególności ekstrudowane produkty zbożowe,
w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów, miodu,
przypraw, płatki zbożowe śniadaniowe, makarony, wyroby cukiernicze i piekarnicze, wafle, czekolada, guma do żucia, muesli,
preparaty zbożowe dietetyczne nie przeznaczone do celów
leczniczych, draże, gumy rozpuszczalne do żucia, krakersy,
przekąski słone na bazie wyrobów zbożowych, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, paluszki, precle, batony zbożowe, batony czekoladowe, nielecznicze draże, chałwa, preparaty zbożowe, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane,
gumki rozpuszczalne, chrupki zbożowe w czekoladzie.
(210)
(731)
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488593
(220) 2018 07 24
PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH
ODRA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg
(540) Historie z życia wzięte
(510), (511) 5 słodycze do celów leczniczych, wyroby cukiernicze, słodycze, lizaki, cukierki i galaretki - przeznaczone do celów leczniczych, żywność dietetyczna i odżywki do celów
leczniczych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy
do celów farmaceutycznych, 29 produkty ziemniaczane produkowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty ziemniaczane z dodatkiem elementów ekstrudowanych,
prażynki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, pellety ziemniaczane, sneksy ziemniaczane, przekąski
ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, galaretki, 30 wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze, makaroniki
[wyroby cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], pałeczki
lukrecjowe [wyroby cukiernicze], wyroby cukiernice na bazie
orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze do dekoracji
świątecznych choinek, galaretki owocowe [słodycze], chipsy
[produkty zbożowe], cukierki miętowe, pomadki [cukierki],
karmelki [cukierki], karmelki twarde, karmelki nadziewane, lukrecja [cukiernictwo], dekoracje cukiernicze do ciast, wyroby
czekoladowe, wyroby piekarniczo-cukiernicze, wyroby czekoladopodobne, mięta do wyrobów cukierniczych, galanteria
czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, słodycze, lizaki,
cukierki, ciastka, lody, półprodukty cukiernicze, żelki, prażynki
nie będące ciastkami, produkty zbożowe produkowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty zbożowe
z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki zbożowe,
chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy
zbożowe, mąka i preparaty zbożowe, w szczególności ekstrudowane produkty zbożowe, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy
oraz z ich mieszanek również z dodatkiem kakao, witamin,
czekolady, orzechów, miodu, przypraw, płatki zbożowe śniadaniowe, makarony, wyroby cukiernice i piekarnicze, wafle,
czekolada, guma do żucia, muesli, preparaty zbożowe dietetyczne nie przeznaczone do celów leczniczych, draże, gumy
rozpuszczalne do żucia, krakersy, przekąski słone na bazie
wyrobów zbożowych, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe,
paluszki, precle, batony zbożowe, batony czekoladowe, nielecznicze draże, chałwa, preparaty zbożowe, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, gumki rozpuszczalne,
chrupki zbożowe w czekoladzie.
(210)
(731)

(210) 488607
(220) 2018 07 24
(731) August Storck KG, Berlin, DE
(540) nimm 2 Śmiejżelki Pycha Minki mleczne
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe,
ciasta, lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych
produktów zawarte w klasie 30.
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(210) 488619
(220) 2018 07 25
(731) EUCOVIPCAR SPÓŁKA AKCYJNA, Legnica
(540) eucovipcar

(531) 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa finansowego w zakresie: rozpatrywania skarg i zaspokajania roszczeń wynikających z usług ubezpieczeniowych, pośrednictwa pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczycielem: pośrednictwo
w uzyskaniu odszkodowań, wycena rozmiaru szkody, kontrola prawidłowości i terminowości działań ubezpieczyciela,
prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem, 39 transport
w zakresie: organizacja najmu pojazdów, najem pojazdów,
kontrola najmu pojazdów, usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdu.
488620
(220) 2018 07 25
NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żarów
(540) Dyplomata
(510), (511) 16 pióra (artykuły biurowe), pióra wieczne, pióra
kulkowe, pióra żelowe, długopisy, ołówki, cienkopisy, notesy,
kalendarze, 18 portfele skórzane, portfele z przegródkami
na karty, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia.
(210)
(731)

488621
(220) 2018 07 25
SERWIS BLUE BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzywopłoty
(540) BLUE BOX
(210)
(731)

(531) 01.15.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny, 11 urządzenia do zaopatrzenia w gaz
ziemny skroplony, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne i konserwacyjne.
488622
(220) 2018 07 25
CNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) CNT
(210)
(731)

488614
(220) 2018 07 24
KACZOROWSKI DARIUSZ MARCIN P.H.U. PARTNERS,
Uszczyn
(540) NEW YORK LOOK Odzież Amerykańska

(210)
(731)

(531) 06.07.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież.

(531) 15.07.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 elektryczne oczyszczacze powietrza, elektryczne wentylatory okienne, filtry do oczyszczaczy powietrza, filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, filtry
powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, filtry powietrza,
instalacje do nawilżania, instalacje do recyrkulacji powietrza,
instalacje do uzdatniania powietrza, instalacje filtrujące po-
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wietrze, instalacje wentylacyjne, jonizatory do oczyszczania
powietrza, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza,
lampy UV nie do celów medycznych, oczyszczacze powietrza, oczyszczacze powietrza do samochodów, oświetlenie
elektryczne, przemysłowe urządzenia do oczyszczania powietrza, przenośne urządzenia do wentylacji, przepustnice
ciągu hamujące rozprzestrzenianie się oparów, dymu, sterylizatory, sterylizatory powietrza, terminale wentylacyjne,
urządzenia do filtrowania pyłków, urządzenia do jonizacji
powietrza, urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia
wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne, 37 eliminacja zakłóceń
w instalacjach elektrycznych, instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, instalacja systemów do wentylacji i usuwania kurzu, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego
i systemów elektroenergetycznych, instalacja systemów
oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, instalacja urządzeń do oszczędzania energii, instalacja
urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, konserwacja i naprawa
systemów ochrony przed piorunami, konserwacja urządzeń
automatycznych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń
i instalacji fotowoltaicznych, modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków, modernizacja instalacji do wentylacji
budynków, montaż bram, montaż drzwi i okien, nakładanie
osłon na kable, naprawa filtrów powietrza, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, renowacja
instalacji elektrycznych, udzielanie informacji związanych
z instalacją urządzeń elektrycznych, udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją elektrycznych urządzeń do oświetlania, usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych, usługi dezodoryzacji, usługi układania przewodów
elektrycznych, usługi w zakresie napraw przewodów.
(210) 488623
(220) 2018 07 25
(731) ARPATEC SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk
(540) ARPATEC

(531)

01.15.24, 26.04.01, 26.11.03, 26.11.11, 26.11.13, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 11 elektryczne oczyszczacze powietrza, elektryczne wentylatory okienne, filtry do oczyszczaczy powietrza, filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, filtry
powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, filtry powietrza,
instalacje do nawilżania, instalacje do recyrkulacji powietrza,
instalacje do uzdatniania powietrza, instalacje filtrujące powietrze, instalacje wentylacyjne, jonizatory do oczyszczania
powietrza, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, lampy UV nie do celów medycznych, oczyszczacze
powietrza, oczyszczacze powietrza do samochodów, przemysłowe urządzenia do oczyszczania powietrza, przenośne
urządzenia do wentylacji, przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się oparów, dymu, sterylizatory, sterylizatory
powietrza, terminale wentylacyjne, urządzenia do filtrowania pyłków, urządzenia do jonizacji powietrza, urządzenia
wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne.
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(210) 488624
(220) 2018 07 25
(731) BOŻUCHOWSKI MACIEJ OGLOOMARKET, Konin
(540) OGLOO

(531) 27.05.05, 27.05.23, 29.01.14
(510), (511) 35 dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych,
gromadzenie informacji związanych z reklamą, kompilacja,
produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
marketing internetowy, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, ogłoszenia drobne, pośrednictwo w zakresie
reklamy, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, prezentacje towarów i usług, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, przygotowywanie reklam, reklama biznesowych stron internetowych, reklama i marketing, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego,
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów
mody, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów
budowlanych, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami
samochodowymi, usługi handlu detalicznego w związku
ze smartfonami, usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, usługi handlu detalicznego związane z komputerami, które można nosić na sobie, usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi
publikacjami elektronicznymi, usługi handlu detalicznego
związane z preparatami do włosów, usługi handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego,
usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi sklepów detalicznych online obejmujące
odzież, usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów bagażowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
kwiatów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do szycia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ar-
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tykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z bronią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami
do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z dziełami sztuki, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z grami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z grzejnikami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z maszynami budowlanymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nićmi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z podściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pokryciami naściennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami
dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przędzą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi
narzędziami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z sorbetami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami do ochrony słuchu,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do opalania się, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami do pomiaru czasu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży
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detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze smarami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do nurkowania, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do robót
ziemnych, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla
zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej wyrobów
ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z piwem, usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami
komórkowymi, usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do stosowania
z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do szycia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z bronią, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania
w rolnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami
świątecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami sztuki, usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystycznymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi
(z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży hurtowej w związku
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej
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w związku z nićmi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z nożami kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą
dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami naściennymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pomocami
naukowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami i artykułami weterynaryjnymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przędzą,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
do mrożenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z walizkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyrobami rymarskimi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do podgrzewania,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem do robót ziemnych, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sztućcami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze środkami spożywczymi, wynajem billboardów, wynajem
powierzchni reklamowej na stronach internetowych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich.
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(210) 488635
(220) 2018 07 25
(731) PFEIFER & LANGEN GmbH & Co.KG, Köln, DE
(540) DIAMANT Cukier BIAŁY Z POLSKICH BURAKÓW
W zgodzie ze środowiskiem

(531)

27.05.04, 27.05.09, 27.05.13, 29.01.14, 26.02.01, 26.02.16,
26.02.18, 26.02.19, 01.17.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.03.04,
26.03.05, 26.03.11, 19.03.03
(510), (511) 30 cukier.
(210) 488637
(220) 2018 07 25
(731) KUCHERENKO ANDRIY, Warszawa
(540) Chmeli-Suneli ChS restauracja gruzińska

(531)

27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.22, 05.03.13, 05.03.20,
26.01.03, 26.01.15, 26.01.18
(510), (511) 43 przygotowywanie i serwowanie dań i napojów kuchni gruzińskiej do bezpośredniego spożycia, oferowanie i serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, oferowanie i serwowanie napojów alkoholowych
w restauracjach i barach, przygotowywanie dań na zamówienie i dostarczanie do klienta, przygotowywanie dań
i napojów na wynos, katering obejmujący żywność i napoje
na bankiety, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
organizacja i obsługa bankietów i imprez okolicznościowych.
488638
(220) 2018 07 25
ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) AJ ADJUNKT
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.25, 24.17.02
(510), (511) 7 odkurzacze domowe,
robotyczne.

samochodowe,
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488654
(220) 2018 07 25
FLEJSZAR ALEKSANDRA BE ECO, Blizne
Łaszczyńskiego
(540) MYeco BRUSH

(210)
(731)

Nr ZT37/2018

nych., 41 wydawanie książek, publikowanie książek i innych
materiałów drukowanych, publikowanie on-line, nauczanie,
kształcenie, rozrywka.
(210) 488678
(220) 2018 07 26
(731) JAGIEŁŁO IRENEUSZ KONTRA24.PL, Warszawa
(540) KONTRA24.PL OCHRONA

(531)

29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 03.01.15, 03.01.16,
03.01.24, 05.11.13
(510), (511) 21 szczoteczki do zębów.
(210) 488667
(220) 2018 07 25
(731) JEWUŁA MACIEJ MISTERIUM, Wojnicz
(540) MISSTERIUM
(510), (511) 43 restauracje, restauracje samoobsługowe,
usługi restauracji hotelowych, restauracje serwujące delikatesy, restauracje z grillem, udzielanie informacji dotyczących
restauracji, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji
szybkiej obsługi, usługi barów i restauracji, rezerwacja stolików w restauracjach, dokonywanie rezerwacji restauracji
i posiłków, udostępnianie opinii na temat restauracji, restauracje oferujące dania na wynos, usługi rezerwacji miejsc
w restauracjach, usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, zapewnianie
żywności i napojów w restauracjach, usługi biur podróży
w zakresie rezerwowania restauracji, oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach.
488671
(220) 2018 07 26
WRÓBLEWSKA ALDONA EDYTA FIRMA USŁUGOWO
PRODUKCYJNA TRAMSAM PRINTMAX, Gdańsk
(540) Printmax

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13, 26.05.04
(510), (511) 45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi detektywistyczne.
488687
(220) 2018 07 26
TELLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) GAVIN KAIQIN

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież.
(210) 488691
(220) 2018 07 26
(731) Danstar Ferment AG, Zug, CH
(540) ORALIS SB
(510), (511) 5 probiotyki (suplementy), suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty medyczne, drożdże
do celów farmaceutycznych, ekstrakty drożdżowe do celów
farmaceutycznych.
488694
(220) 2018 07 26
THE WHISKY SHOP I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) NQ
(510), (511) 33 wódka.

(210)
(731)
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.11, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 35 reklama, reklama zewnętrzna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, projektowanie
materiałów reklamowych, 40 drukowanie.
488677
(220) 2018 07 26
ROGER PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Roger Publishing

(210)
(731)

(531) 02.05.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, 16 książki, książki on-line, drukowane materiały edukacyjne, materiały edukacyjne on-line,
segregatory w tym edukacyjne, 18 torby, plecaki, 25 ubrania
codzienne, 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem błoga, sprzedaż oraz sprzedaż online
książek, drukowanych materiałów edukacyjnych, segregatorów w tym edukacyjnych, ubrań, pieluch z tetry, toreb, plecaków, kosmetyków, kubków, breloków, magnesów ozdob-

488701
(220) 2018 07 26
GAWLIK PIOTR SDI STREFA DYSTRYBUCJI
INŻYNIERYJNEJ, Rzeszów
(540) SDi STREFA DYSTRYBUCJI INŻYNIERYJNEJ
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 hurtowa sprzedaż materiałów budowlanych
- bez magazynu.
(210) 488702
(220) 2007 08 23
(731) Dietzel Gesellschaft m.b.H., Wiedeń, AT
(540) HFT
(510), (511) 6 rury elektroinstalacyjne, rury i rury giętkie
z metalu, złączki, kolanka i krzywaki z metalu, rury rozgałęźne z metalu, obejmy i zaciski z metalu, elementy łączenio-
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we z metalu, 9 złączki, pulpity sterownicze [elektryczność],
tablice sterownicze, szafy rozdzielcze [elektryczność], sprzęgła elektryczne, puszki i skrzynki rozgałęźne [elektryczność],
gniazda i skrzynki przyłączeniowe [elektryczność], tablice
przyłączeniowe, części przyłączeniowe do przewodów elektrycznych, szyny zaciskowe, złączki przyłączeniowe, 17 giętkie (elastyczne) rury elektroinstalacyjne, rury i rury giętkie,
nie z metalu, do instalacji elektrycznych, łączniki rurowe,
nie z metalu, dwuzłączki rurowe, nie z metalu, 19 sztywne rury elektroinstalacyjne, rury i rury giętkie, nie z metalu,
do instalacji elektrycznych, rury rozgałęźne, złączki, kolanka,
krzywaki, obejmy i zaciski, nie z metalu.
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modernizacja i konserwacja oprogramowania, w szczególności z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, finansowego oraz sektora publicznego w zakresie rozliczeń międzybankowych, sprawozdawczości i nadużyć finansowych.
(210) 488728
(220) 2018 07 27
(731) BEDNARCZYK TOMASZ TECH-SYSTEM, Kraśnik
(540) TS techsystem

(210) 488711
(220) 2018 07 27
(731) ŁYSIAK SYLWERIUSZ, Warszawa
(540) KiF sport

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 czasopisma (periodyki).
488715
(220) 2018 07 27
WRÓBLEWSKA ALDONA EDYTA FIRMA USŁUGOWO
PRODUKCYJNA TRAMSAM PRINTMAX, Gdańsk
(540) transam
(510), (511) 22 namioty, namioty wielofunkcyjne, gastronomiczne i rekreacyjno-sportowe, hale namiotowe, plandeki,
plandeki pojazdów samochodowych, plandeki rolnicze,
plandeki okrętowe, przemysłowe przykrycia - płachty.
(210)
(731)

488717
(220) 2018 07 27
WRÓBLEWSKA ALDONA EDYTA FIRMA USŁUGOWO
PRODUKCYJNA TRAMSAM PRINTMAX, Gdańsk
(540) TRANSAM

(210)
(731)

(531) 01.05.02, 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 22 namioty, namioty wielofunkcyjne, gastronomiczne i rekreacyjno - sportowe, hale namiotowe, plandeki, plandeki pojazdów samochodowych, plandeki rolnicze,
plandeki okrętowe, przemysłowe przykrycia - płachty.
488718
(220) 2018 07 27
BAZY I SYSTEMY BANKOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz
(540) BSB amlSPERT
(210)
(731)

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, 42 projektowanie
i tworzenie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie systemów informatycznych i sprzętu komputerowego, usługi w zakresie oprogramowania komputerowego,

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa maszyn fitness, sprzedaż
hurtowa urządzeń fitness, sprzedaż hurtowa wyposażenia
siłowni, sprzedaż hurtowa suplementów diety, sprzedaż detaliczna maszyn fitness, sprzedaż detaliczna wyposażenia
siłowni, sprzedaż detaliczna suplementów diety, 42 doradztwo techniczne, doradztwo techniczne w branży łożyskowej.
488729
(220) 2018 07 27
OPERA TOWARZYTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) opera.pl
(510), (511) 36 agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, banki (kasy) oszczędnościowe, banki z dostępem
bezpośrednim na przykład przez Internet (home banking),
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, ekspertyzy dla celów fiskalnych,
emisja bonów wartościowych, emisja czeków podróżnych,
emisja kart kredytowych, informacje finansowe, usługi finansowe, tworzenie funduszy, pośrednictwo giełdowe, informacja o ubezpieczeniach, informacje bankowe, inwestycje
kapitałowe, obsługa kart debetowych, obsługa kart kredytowych, kredytowanie, kredyty ratalne, usługi w zakresie likwidacji przedsiębiorstw (operacje finansowe), lokaty kapitału,
maklerstwo, maklerstwo giełdowe, notowania giełdowe,
operacje bankowe, operacje finansowe, operacje walutowe,
oszacowanie wartości dla celów fiskalnych, wyceny do celów
podatkowych, usługi powiernicze, pożyczki (finansowanie),
pożyczki pod zastaw, spłaty ratalne, operacje rozrachunkowe (wymiana), transakcje finansowe, transfer elektroniczny
środków finansowych, tworzenie kapitałów, ubezpieczenia, ubezpieczenia zdrowotne, umowy kredytowe, usługi
ubezpieczeniowe, weryfikacja czeków, wycena w zakresie
ubezpieczeń, bankowości, nieruchomości, zarządzanie majątkiem, zarządzanie majątkiem nieruchomym.
(210)
(731)

488733
(220) 2018 07 27
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) allegro SMART!

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 24.17.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie
obsługiwania sklepów online, aplikacje mobilne w zakresie
obsługiwania sklepów online, 35 obsługa rynków on-line
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w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów,
udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie
przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania
cen, usługi marketingowe, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej,
za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz
realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, usługi handlu online w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny online z tym
związane, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu
pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu
pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, w tym zwłaszcza w zakresie: dostawy towarów,
śledzenia przesyłek, płatności ratalnych, zniżek lub podwyższenia jakości obsługi, usługi informacyjne dotyczące wyżej
wymienionych usług, 42 usługi komputerowe, mianowicie
udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu
internetowego, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób
trzecich, informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS)
w zakresie obsługiwania sklepów online.
488743
(220) 2018 07 30
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) gang leśnych słodziaków
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 papier i karton, fotografie, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), afisze, plakaty, biuletyny
[materiały drukowane], bony towarowe, bony upominkowe,
bony wartościowe, broszury, czasopisma [periodyki], druki,
drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały
edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały drukowane,
naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane,
publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe,
publikacje promocyjne, reprezentacje graficzne [rysunki,
obrazy], skoroszyty, szyldy papierowe, tablice drukowane,
torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, 28 gry,
zabawki, akcesoria do zabawy, maskotki, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe dla osób
trzecich, usługi produkcji reklam telewizyjnych, radiowych,
kinowych, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych
i zarządzanie nimi, usługi w zakresie kart lojalnościowych,
usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych,
promocyjnych i/lub reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z wyrobami ogrodniczymi,
odzieżą, dodatkami odzieżowymi i obuwiem, zegarkami,
kwiatami, materiałami piśmiennymi, meblami, oświetleniem,
biżuterią, tkaninami, drukami, tytoniem, grami i zabawkami, akcesoriami samochodowymi, artykułami sportowymi,
produktami delikatesowymi, środkami spożywczymi, żywnością, przyborami toaletowymi, materiałami artystycznymi, instrumentami muzycznymi, artykułami papierniczymi,
(210)
(731)
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napojami bezalkoholowymi i alkoholowymi, wyrobami
rymarskimi, preparatami zapachowymi, parasolami, pomocami naukowymi, akcesoriami metalowymi, suplementami
diety, produktami dietetycznymi, wyposażeniem domu,
preparatami weterynaryjnymi, artykułami weterynaryjnymi,
zastawą stołową, sprzętem sportowym, dekoracjami świątecznymi, pokryciami naściennymi i podłogowymi, przyborami kuchennymi, wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi,
słodyczami, owocami, produktami mlecznymi, z owocami
morza, urządzeniami nawigującymi, sprzętem informatycznym, sprzętem audiowizualnym, urządzeniami medycznymi,
sprzętem ogrodniczym, sprzętem do schładzania, chłodzenia i podgrzewania, paszą dla zwierząt, artykułami do prania
i czyszczenia, podściółką i ściółką dla zwierząt, jednorazowymi wyrobami papierowymi, preparatami do czyszczenia,
artykułami do szycia, artykułami bagażowymi, artykułami
jubilerskimi, artykułami odzieżowymi, artykułami kosmetycznymi, sprzętem do przyrządzania żywności, preparatami do pielęgnacji zwierząt, urządzeniami do pomiaru czasu,
preparatami do produkcji napojów, przyborami higienicznymi dla ludzi i zwierząt, artykułami do stosowania z tytoniem,
środkami farmaceutycznymi, medycznymi i sanitarnymi,
narzędziami ręcznymi, produktami optycznymi, maszynami
do zastosowania domowego, sprzętem elektrycznym i elektronicznym, nawozami do użyźniania gleby, chemikaliami
stosowanymi w ogrodnictwie, świecami i knotami do oświetlania, żywnością dla niemowląt, artykułami dla dzieci i niemowląt, urządzeniami i sprzętem elektronicznym stosowanym w gospodarstwie domowym, chemikaliami do użytku
domowego, kosmetykami, perfumami, środkami do czyszczenia zębów, paliwami, środkami odkażającymi, organizacja konkursów w celach reklamowych, 36 emisja bonów
wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, wydawanie
bonów wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, 41 organizowanie gier i konkursów, prowadzenie konkursów w Internecie, gry internetowe, gry oferowane on-line.
488744
(220) 2018 07 30
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) leśne słodziaki
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 papier i karton, fotografie, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), afisze, plakaty, biuletyny
[materiały drukowane], bony towarowe, bony upominkowe,
bony wartościowe, broszury, czasopisma [periodyki], druki,
drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały
edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały drukowane,
naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane,
publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe,
publikacje promocyjne, reprezentacje graficzne [rysunki,
obrazy], skoroszyty, szyldy papierowe, tablice drukowane,
torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, 28 gry,
zabawki, akcesoria do zabawy, maskotki, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe dla osób
trzecich, usługi produkcji reklam telewizyjnych, radiowych,
kinowych, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych
i zarządzanie nimi, usługi w zakresie kart lojalnościowych,
usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych,
promocyjnych i/lub reklamowych, usługi sprzedaży de(210)
(731)
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talicznej i hurtowej w związku z wyrobami ogrodniczymi,
odzieżą, dodatkami odzieżowymi i obuwiem, zegarkami,
kwiatami, materiałami piśmiennymi, meblami, oświetleniem,
biżuterią, tkaninami, drukami, tytoniem, grami i zabawkami, akcesoriami samochodowymi, artykułami sportowymi,
produktami delikatesowymi, środkami spożywczymi, żywnością, przyborami toaletowymi, materiałami artystycznymi, instrumentami muzycznymi, artykułami papierniczymi,
napojami bezalkoholowymi i alkoholowymi, wyrobami
rymarskimi, preparatami zapachowymi, parasolami, pomocami naukowymi, akcesoriami metalowymi, suplementami
diety, produktami dietetycznymi, wyposażeniem domu,
preparatami weterynaryjnymi, artykułami weterynaryjnymi,
zastawą stołową, sprzętem sportowym, dekoracjami świątecznymi, pokryciami naściennymi i podłogowymi, przyborami kuchennymi, wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi,
słodyczami, owocami, produktami mlecznymi, z owocami
morza, urządzeniami nawigującymi, sprzętem informatycznym, sprzętem audiowizualnym, urządzeniami medycznymi,
sprzętem ogrodniczym, sprzętem do schładzania, chłodzenia i podgrzewania, paszą dla zwierząt, artykułami do prania
i czyszczenia, podściółką i ściółką dla zwierząt, jednorazowymi wyrobami papierowymi, preparatami do czyszczenia,
artykułami do szycia, artykułami bagażowymi, artykułami
jubilerskimi, artykułami odzieżowymi, artykułami kosmetycznymi, sprzętem do przyrządzania żywności, preparatami do pielęgnacji zwierząt, urządzeniami do pomiaru czasu,
preparatami do produkcji napojów, przyborami higienicznymi dla ludzi i zwierząt, artykułami do stosowania z tytoniem,
środkami farmaceutycznymi, medycznymi i sanitarnymi,
narzędziami ręcznymi, produktami optycznymi, maszynami
do zastosowania domowego, sprzętem elektrycznym i elektronicznym, nawozami do użyźniania gleby, chemikaliami
stosowanymi w ogrodnictwie, świecami i knotami do oświetlania, żywnością dla niemowląt, artykułami dla dzieci i niemowląt, urządzeniami i sprzętem elektronicznym stosowanym w gospodarstwie domowym, chemikaliami do użytku
domowego, kosmetykami, perfumami, środkami do czyszczenia zębów, paliwami, środkami odkażającymi, organizacja konkursów w celach reklamowych, 36 emisja bonów
wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, wydawanie
bonów wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, 41 organizowanie gier i konkursów, prowadzenie konkursów w Internecie, gry internetowe, gry oferowane on-line.
488745
(220) 2018 07 30
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) gang słodziaków
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 papier i karton, fotografie, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), afisze, plakaty, biuletyny [materiały drukowane], bony towarowe, bony upominkowe,
bony wartościowe, broszury, czasopisma [periodyki], druki,
drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały
edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe,
katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje
drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub
papierowe, publikacje promocyjne, reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], skoroszyty, szyldy papierowe, tablice
drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy
(210)
(731)
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drukowane, 28 gry, zabawki, akcesoria do zabawy, maskotki, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi reklamowe dla osób trzecich, usługi produkcji reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi,
usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi programów
lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/
lub reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z wyrobami ogrodniczymi, odzieżą, dodatkami
odzieżowymi i obuwiem, zegarkami, kwiatami, materiałami
piśmiennymi, meblami, oświetleniem, biżuterią, tkaninami,
drukami, tytoniem, grami i zabawkami, akcesoriami samochodowymi, artykułami sportowymi, produktami delikatesowymi, środkami spożywczymi, żywnością, przyborami
toaletowymi, materiałami artystycznymi, instrumentami
muzycznymi, artykułami papierniczymi, napojami bezalkoholowymi i alkoholowymi, wyrobami rymarskimi, preparatami zapachowymi, parasolami, pomocami naukowymi,
akcesoriami metalowymi, suplementami diety, produktami
dietetycznymi, wyposażeniem domu, preparatami weterynaryjnymi, artykułami weterynaryjnymi, zastawą stołową,
sprzętem sportowym, dekoracjami świątecznymi, pokryciami naściennymi i podłogowymi, przyborami kuchennymi,
wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi, słodyczami, owocami, produktami mlecznymi, z owocami morza, urządzeniami nawigującymi, sprzętem informatycznym, sprzętem
audiowizualnym, urządzeniami medycznymi, sprzętem
ogrodniczym, sprzętem do schładzania, chłodzenia i podgrzewania, paszą dla zwierząt, artykułami do prania i czyszczenia, podściółką i ściółką dla zwierząt, jednorazowymi
wyrobami papierowymi, preparatami do czyszczenia, artykułami do szycia, artykułami bagażowymi, artykułami
jubilerskimi, artykułami odzieżowymi, artykułami kosmetycznymi, sprzętem do przyrządzania żywności, preparatami do pielęgnacji zwierząt, urządzeniami do pomiaru
czasu, preparatami do produkcji napojów, przyborami
higienicznymi dla ludzi i zwierząt, artykułami do stosowania z tytoniem, środkami farmaceutycznymi, medycznymi
i sanitarnymi, narzędziami ręcznymi, produktami optycznymi, maszynami do zastosowania domowego, sprzętem
elektrycznym i elektronicznym, nawozami do użyźniania
gleby, chemikaliami stosowanymi w ogrodnictwie, świecami i knotami do oświetlania, żywnością dla niemowląt,
artykułami dla dzieci i niemowląt, urządzeniami i sprzętem
elektronicznym stosowanym w gospodarstwie domowym,
chemikaliami do użytku domowego, kosmetykami, perfumami, środkami do czyszczenia zębów, paliwami, środkami
odkażającymi, organizacja konkursów w celach reklamowych, 36 emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, wydawanie bonów wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, 41 organizowanie gier
i konkursów, prowadzenie konkursów w Internecie, gry internetowe, gry oferowane on-line.
488746
(220) 2018 07 30
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) niuqi
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, kremy, preparaty
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, lakiery do paznokci,
zmywacze lakieru do paznokci.

(210)
(731)
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(210) 488747
(220) 2018 07 30
(731) KOZŁOWSKI JANUSZ, Bezrzecze
(540) jobfest
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji
w rejestrach, audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe, biura
pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, ekonomiczne prognozy, impresariat w działalności artystycznej, informacja o działalności gospodarczej,
opracowywanie CV dla osób trzecich, organizacja pokazów
mody w celach promocyjnych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam,
statystyczne zestawienia, telemarketing, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, usługi modelek i modeli do celów reklamowych
lub promocji sprzedaży, usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu
rynkowego, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, organizowanie targów i wystaw, promowanie i przeprowadzanie
targów handlowych, prowadzenie targów w sektorze motoryzacyjnym, usługi w zakresie zarządzania targami, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych,
organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji,
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi artystów
estradowych, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły.
(210) 488748
(220) 2018 07 30
(731) KOZŁOWSKI JANUSZ, Bezrzecze
(540) infoludek
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania
opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa
pracy, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
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handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja
o działalności gospodarczej, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, optymalizacja
stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, 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, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, telemarketing, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi aukcyjne,
usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej
do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie
muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi przeglądu prasy, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
drobne ogłoszenia, rozpowszechnianie ogłoszeń, 38 usługi
w zakresie przesyłania informacji tekstowych i obrazowych
za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi poczty elektronicznej, usługi w zakresie przesyłania informacji, połączenie ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi łączności za pośrednictwem telefonii komórkowej,
usługi w zakresie przydzielania dostępu do światowej sieci
komputerowej, usługi telefoniczne, usługi w zakresie transmisji programów telewizyjnych i/lub radiowych, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi w zakresie
emisji telewizyjnej i/lub radiowej, usługi przekazu dźwięku i/
lub obrazu, udostępnianie programów telewizyjnych, audycji
telewizyjnych, seriali telewizyjnych lub filmów za pośrednictwem sieci informatycznych online w czasie wybranym przez
odbiorcę, 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie widowisk
[impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, telewizyjne
usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi
edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi gier oferowane
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej.
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(210) 488750
(220) 2018 07 30
(731) BUCHALSKI PIOTR, Łódź
(540) M Orient Rituals
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(531) 03.07.03, 26.11.01, 26.01.01, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.
488797
(220) 2018 07 27
CENEO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) TANIOMANIA
(510), (511) 9 oprogramowanie dotyczące porównywarek
cenowych, 35 sporządzanie, dostarczanie i rozpowszechnianie informacji, wszystkich dotyczących charakterystyki,
jakości i cen ogólnodostępnych towarów i usług, udzielanie
informacji i porad dotyczących charakterystyki, jakości i cen
ogólnodostępnych towarów i usług, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne i udzielanie informacji w tym zakresie, usługi w zakresie badania rynku, udostępnianie rynku
online dla celów kupna i sprzedaży towarów, usługi porównywania cen, aranżowanie, wyszukiwanie źródeł, publikowanie i dostarczanie recenzji produktów, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług,
38 udostępnianie blogów, forów, fotogalerii, pokojów rozmów i elektronicznych tablic ogłoszeń on-line do transmisji
i rozpowszechniania wiadomości pomiędzy użytkownikami,
transmisja i dzielenie się wiadomościami, informacjami, obrazami, wideo i nagraniami dźwiękowymi, usługi związane
z portalami internetowymi, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług, 42 oprogramowanie jako usługa dotyczące porównywarek cenowych.
(210)
(731)

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów
kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 44 masaż, salony piękności,
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi SPA,
łaźnie tureckie.
(210) 488751
(220) 2018 07 30
(731) KUCHTA SEWERYN SENPO, Poznań
(540) senpo

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu hurtowego i detalicznego
w stacjonarnych punktach sprzedaży oraz za pośrednictwem sieci Internet związane ze sprzedażą łóżek, stolików
nocnych, komód, szafek, stelaży do łóżek, materacy, pościeli, kołder, poduszek, koców, poszewek na kołdry i poduszki,
prześcieradeł.
(210) 488752
(220) 2018 07 30
(731) KUCHTA SEWERYN SENPO, Poznań
(540) SENPO
(510), (511) 35 usługi handlu hurtowego i detalicznego
w stacjonarnych punktach sprzedaży oraz za pośrednictwem sieci Internet związane ze sprzedażą łóżek, stolików
nocnych, komód, szafek, stelaży do łóżek, materacy, pościeli, kołder, poduszek, koców, poszewek na kołdry i poduszki,
prześcieradeł.

(210) 488799
(220) 2018 07 27
(731) NABRDALIK OLGA, Sosnowiec
(540) LHOTSE

(210) 488756
(220) 2018 07 30
(731) WIELGUS SEBASTIAN, Warszawa
(540) OUT OFF MY MIND

(531) 06.01.04, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 sprzęt sportowy, artykuły i sprzęt sportowy,
torby specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego,
uprząż wspinaczkowa, urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym.

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, bielizna osobista i kąpielowa, szaliki, kurtki, bluzy, koszulki, skarpety, koszule, dresy, spodnie, rękawice.

(210)
(731)

488764
(220) 2018 07 30
LIVE GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Uwolnić kury EAT GREEN
(210)
(731)

488800
(220) 2018 07 27
CENEO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) GEEK SPEAK
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów dla osób z branży IT.
488802
(220) 2018 07 30
GJW GRAMZA JENEROWICZ WSPÓLNICY
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA
PARTNERSKA, Poznań
(540) G J W prawo-w-inwestycjach.pl

(210)
(731)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 41 publikowanie tekstów, publikowanie tekstów
on-line, publikowanie książek, artykułów, recenzji, opinii, glos,
publikowanie książek, artykułów, recenzji, opinii, glos on-line,
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line nie do pobrania, udostępnianie bloga internetowego, udostępnianie
treści na blogu internetowym, udostępnianie treści w dzienniku internetowym, organizowanie i prowadzenie szkoleń,
kursów i innych pozaszkolnych form kształcenia, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
organizowanie konkursów edukacyjnych, usługi w zakresie
tłumaczenia, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, sporządzanie ekspertyz prawnych, umów, opinii prawnych i analiz prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych,
zastępstwo prawne i procesowe, usługi arbitrażu, mediacji
i rozstrzygania sporów, zarządzanie własnością intelektualną,
dostarczanie informacji prawnych, dostarczanie informacji
o prawie w formie elektronicznej.
(210) 488803
(220) 2018 07 27
(731) MAZUR RAFAŁ POTHOS, Warszawa
(540) Zen Jaskiniowca
(510), (511) 9 e-booki, publikacje elektroniczne, terminarze
i organizery do pobrania, które można wydrukować, dyski optyczne zapisane, edukacyjne materiały do pobrania,
podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej [do pobrania], książki zapisane na płytach, książki audio, książki
elektroniczne do pobrania, biuletyny elektroniczne do pobrania, nagrania wideo, podcasty, podcasty do pobrania,
nagrane magnetyczne nośniki danych, nagrane płyty CD
i DVD, 16 materiały drukowane, książki, publikacje edukacyjne, podręczniki edukacyjne, poradniki [podręczniki],
kalendarze, organizery osobiste, terminarze, plany dnia
[terminarze], notatniki [notesy], publikacje promocyjne,
publikacje reklamowe, drukowane materiały szkoleniowe,
drukowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, raporty, kartki motywacyjne, diagramy, afisze,
plakaty, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi reklamowe za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi w zakresie promocji
i reklamy stron internetowych on-line, publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych
online, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej
w Internecie, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi doradztwa biznesowego, usługi doradztwa w zakresie efektywności biznesowej,
usługi doradztwa w zakresie marketingu biznesowego,
usługi doradztwa biznesowego w zakresie planowania
i organizowania działalności gospodarczej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących
towarów: e-booki, publikacje elektroniczne, terminarze
i organizery do pobrania, które można wydrukować, dyski optyczne zapisane, edukacyjne materiały do pobrania,
podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej [do pobrania], książki zapisane na płytach, książki audio, książki
elektroniczne do pobrania, biuletyny elektroniczne do pobrania, nagrania wideo, podcasty, podcasty do pobrania,
nagrane magnetyczne nośniki danych, nagrane płyty CD
i DVD, materiały drukowane, książki, publikacje edukacyjne,
podręczniki edukacyjne, poradniki [podręczniki], kalendarze, organizery osobiste, terminarze, plany dnia [terminarze],
notatniki [notesy], publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, raporty, kartki motywacyjne, diagramy, afisze, plakaty, 38 usługi
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w zakresie portali internetowych, dostęp do treści, stron
internetowych i portali, prowadzenie portalu w Internecie
polegające na przesyłaniu informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera, usługi świadczone przez portal internetowy w zakresie udostępniania na portalu informacji,
wiadomości, aktualności, ogłoszeń, reklam, filmów, fotografii, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków
elektronicznych, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych
oraz Internetu, usługi w zakresie zbierania i przekazywania
aktualności informacyjnych, internetowy serwis informacyjny, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych
za pośrednictwem Internetu, podcasting, transmisje internetowe, elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków,
obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych,
pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych,
41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów i kursów [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
seminariów, konferencji, sympozjów, zjazdów i kongresów,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kursów
związanych z zarządzaniem czasem [szkolenia], prowadzenie wykładów związanych z zarządzaniem czasem, usługi
szkoleniowe dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, usługi trenerów osobistych, nauczanie i szkolenia
w dziedzinie biznesu, doradztwo zawodowe i coaching
[doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych,
doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania i organizacji czasu, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie
kursów internetowych, kursy szkoleniowe w dziedzinie
zarządzania, kursy w zakresie rozwoju osobistego, kursy
samoświadomości [szkolenia], coaching w zakresie życia
osobistego [life coaching], szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, usługi szkoleń pracowników związane
z nowoczesną technologią biurową, organizowanie zajęć
dydaktycznych, prowadzenie zajęć, usługi konsultacyjne
związane ze szkoleniami pracowników, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie książek edukacyjnych,
publikowanie drogą elektroniczną, publikacja materiałów
dostępnych za pośrednictwem Internetu, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania),
udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, organizacja webinariów.
488808
(220) 2018 07 29
FABRYKA ZABEZPIECZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) F Z FABRYKA ZABEZPIECZEŃ

(210)
(731)

(531) 01.15.05, 14.05.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 wykrywacze dymu, czujniki dymu, urządzenia
do wykrywania dymu, elektryczne alarmy dymu, aparatura
do testowania czujników dymu z zastosowaniem aerozolu,
urządzenia przeciwpożarowe, instalacje alarmowe, alarmy
pożarowe, systemy alarmowe, 11 instalacje i urządzenia
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, hydranty i hydranty przeciwpożarowe, wentylatory
pożarowe oddymiające, oświetlenie awaryjne i urządze-
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nia oświetleniowe do celów ewakuacyjnych, urządzenia
wentylacyjne, instalacje wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne, kurtyny powietrzne do wentylacji, wirniki powietrzne
do wentylacji, wentylatory pożarowe oddymiające, wyciągi
wentylacyjne dymu, wentylatory do urządzeń klimatyzacyjnych, wentylatory stosowane w klimatyzatorach, wentylatory do urządzeń wyciągowych dymów, wentylatory
pożarowe do usuwania gazów, dmuchawy do wentylacji
zasilane elektrycznie, wentylatory do urządzeń wyciągowych spalin, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], dmuchawy elektryczne do celów wentylacyjnych,
19 niemetalowe drzwi przeciwpożarowe, niemetalowe bramy przeciwpożarowe, bramy bezpieczeństwa, nie z metalu, niemetalowe ścianki działowe przeciwpożarowe, bramy
bezpieczeństwa, nie z metalu, niemetalowe klapki wentylatorów do budynków, przewody wentylacyjne okien
dachowych niemetalowe, kanały z materiałów niemetalowych do przesyłania powietrza do wentylacji, niemetalowe
osłony przeciwpożarowe do przewodów elektrycznych,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna: metalowe drzwi przeciwpożarowe, metalowe bramy przeciwpożarowe, metalowe
ścianki działowe przeciwpożarowe, przewody metalowe
do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, niemetalowe
drzwi przeciwpożarowe, niemetalowe bramy przeciwpożarowe, bramy bezpieczeństwa, nie z metalu, niemetalowe
ścianki działowe przeciwpożarowe, bramy bezpieczeństwa,
nie z metalu, niemetalowe klapki wentylatorów do budynków, przewody wentylacyjne okien dachowych niemetalowe, kanały z materiałów niemetalowych do przesyłania
powietrza do wentylacji, niemetalowe osłony przeciwpożarowe do przewodów elektrycznych, kurtyny dymowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, hydranty i hydranty przeciwpożarowe, wentylatory pożarowe oddymiające, oświetlenie
awaryjne i urządzenia oświetleniowe do celów ewakuacyjnych, urządzenia wentylacyjne, instalacje wentylacyjne,
wyciągi wentylacyjne, kurtyny powietrzne do wentylacji,
wirniki powietrzne do wentylacji, wentylatory pożarowe
oddymiające, wyciągi wentylacyjne dymu, wentylatory
do urządzeń klimatyzacyjnych, wentylatory stosowane
w klimatyzatorach, wentylatory do urządzeń wyciągowych
dymów, wentylatory pożarowe do usuwania gazów, dmuchawy do wentylacji zasilane elektrycznie, wentylatory
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do urządzeń wyciągowych spalin, instalacje i urządzenia
wentylacyjne, dmuchawy elektryczne do celów wentylacyjnych, wykrywacze dymu, czujniki dymu, urządzenia
do wykrywania dymu, elektryczne alarmy dymu, aparatura
do testowania czujników dymu z zastosowaniem aerozolu,
urządzenia przeciwpożarowe, instalacje alarmowe, alarmy
pożarowe, systemy alarmowe, 37 instalacja urządzeń wentylacyjnych, naprawa urządzeń do wentylacji, regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, modernizacja instalacji
do wentylacji budynków, usługi czyszczenia przewodów
wentylacyjnych, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, usługi uszczelniania otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa alarmów przeciwpożarowych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych, instalacja
przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, konserwacja
alarmowych instalacji przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, konserwacja
i naprawa systemów ewakuacji przeciwpożarowej, naprawa lub konserwacja alarmów przeciwpożarowych, udzielanie informacji dotyczących naprawy lub konserwacji alarmów przeciwpożarowych, instalacja alarmów, przeglądy,
konserwacje i naprawy systemów i urządzeń przeciwpożarowych, 41 szkolenia przeciwpożarowe, 42 projektowanie
systemów przeciwpożarowych i systemów bezpieczeństwa, projektowanie instalacji wentylacyjnych, doradztwo
techniczne w zakresie zapobiegania pożarom, wykonawstwo systemów teletechnicznych takich jak sygnalizacji
włamania i napadu, kontroli dostępu, monitoringu osób
i przedmiotów, detekcji par i gazów np. tlenku węgla CO,
LPG, telewizji przemysłowej CCTV, zarządzania budynkami,
systemów oddymiania, systemów sygnalizacji pożarów,
systemów gaszenia, ekspertyzy w zakresie technologii,
ekspertyzy techniczne w zakresie budowlanym i ochrony
przeciwpożarowej.
488811
(220) 2018 07 30
PARTEC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków
(540) TULO
(510), (511) 6 rury z blachy, szalunki do betonu metalowe,
akcesoria stalowe do żelbetu..

(210)
(731)

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

484925, 484945, 487639, 487999, 488092, 488263, 488279, 488395, 488571

2

487362, 487639, 488092, 488263, 488279, 488509

3

484734, 486339, 486340, 487424, 487425, 487524, 487525, 487639, 487703, 487704, 487705, 487707, 487974,
487989, 488052, 488092, 488169, 488171, 488283, 488295, 488296, 488467, 488473, 488509, 488557, 488677,
488746, 488750

4

488343, 488509

5

483134, 484734, 486064, 486339, 486340, 487512, 487524, 487525, 487703, 487704, 487705, 487707, 487788,
487789, 487790, 487793, 487796, 487986, 487989, 487991, 488043, 488103, 488114, 488115, 488283, 488295,
488296, 488300, 488339, 488341, 488424, 488447, 488448, 488474, 488563, 488564, 488575, 488577, 488593,
488691

6

487490, 487951, 488045, 488346, 488509, 488510, 488511, 488571, 488702, 488811

7

487383, 487481, 487951, 488267, 488539, 488571, 488621, 488638

8

487481, 488052, 488244, 488245, 488246, 488247, 488249, 488509, 488571

9

461000, 461003, 485349, 485351, 485352, 487180, 487472, 487474, 487651, 487997, 487999, 488039, 488138,
488184, 488242, 488270, 488330, 488338, 488400, 488429, 488430, 488447, 488448, 488509, 488523, 488524,
488525, 488571, 488702, 488718, 488733, 488743, 488744, 488745, 488797, 488803, 488808

10

487327, 487429, 487512, 487513, 487703, 487704, 487705, 487707, 487715, 487788, 487789, 487790, 487793,
487796, 487986, 488052

11

477792, 487383, 487426, 487458, 488041, 488042, 488426, 488494, 488558, 488571, 488621, 488622, 488623,
488808

12

488141, 488571

14

488509

15

488497, 488509

16

461000, 461003, 484744, 484899, 484925, 484945, 487703, 487704, 487705, 487707, 488052, 488138, 488155,
488184, 488221, 488333, 488343, 488402, 488428, 488447, 488448, 488480, 488509, 488510, 488511, 488557,
488620, 488677, 488711, 488743, 488744, 488745, 488803

17

477792, 488092, 488263, 488279, 488428, 488702

18

486064, 487472, 488022, 488447, 488448, 488509, 488620, 488677

19

483178, 487362, 487426, 488045, 488127, 488129, 488263, 488279, 488518, 488702, 488808

20

483178, 487383, 487426, 487490, 487951, 487992, 488047, 488497, 488509, 488571

21

483178, 484899, 487331, 488052, 488055, 488194, 488195, 488343, 488509, 488654

22

488509, 488715, 488717

24

488052, 488055, 488509

25

479903, 484604, 484925, 484945, 487691, 488022, 488052, 488103, 488110, 488122, 488330, 488446, 488447,
488448, 488490, 488509, 488510, 488511, 488614, 488677, 488687, 488756

26

488052, 488343, 488509

27

488052, 488509

28

485349, 485351, 485352, 487466, 488221, 488242, 488343, 488509, 488743, 488744, 488745, 488799

29

482267, 486804, 487485, 487488, 487522, 487872, 487968, 488051, 488117, 488260, 488342, 488344, 488345,
488397, 488398, 488474, 488575, 488577, 488593

30

467076, 482267, 484734, 485315, 486227, 486228, 486229, 487968, 488001, 488003, 488004, 488011, 488022,
488036, 488055, 488117, 488144, 488145, 488149, 488185, 488223, 488232, 488236, 488387, 488509, 488557,
488575, 488577, 488593, 488607, 488635
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2

1

31

487872, 488474, 488556

32

485886, 486339, 486340, 487968, 488055, 488112, 488122, 488185, 488223, 488232, 488236, 488268, 488509,
488522

33

487968, 488122, 488223, 488232, 488236, 488299, 488522, 488557, 488694

34

488509

35

461000, 461003, 477792, 479903, 484221, 484604, 484734, 484744, 485349, 485351, 485352, 485734, 486062,
486339, 486340, 486391, 487197, 487331, 487362, 487428, 487433, 487651, 487703, 487704, 487705, 487707,
487788, 487789, 487790, 487793, 487796, 487872, 487985, 488022, 488041, 488042, 488045, 488047, 488051,
488052, 488056, 488098, 488099, 488107, 488110, 488151, 488152, 488184, 488221, 488244, 488245, 488246,
488247, 488290, 488336, 488337, 488338, 488402, 488424, 488427, 488429, 488430, 488445, 488454, 488467,
488485, 488497, 488509, 488510, 488511, 488512, 488513, 488523, 488524, 488525, 488532, 488536, 488545,
488546, 488549, 488550, 488555, 488624, 488671, 488677, 488701, 488728, 488733, 488743, 488744, 488745,
488747, 488748, 488751, 488752, 488797, 488799, 488803, 488808

36

461000, 461003, 485734, 487180, 487918, 487920, 487921, 487923, 488056, 488136, 488257, 488314, 488338,
488427, 488445, 488481, 488532, 488545, 488546, 488549, 488550, 488555, 488619, 488729, 488743, 488744,
488745

37

477792, 485349, 485351, 485352, 487426, 487639, 487999, 488041, 488042, 488045, 488136, 488257, 488270,
488426, 488427, 488481, 488523, 488524, 488525, 488539, 488621, 488622, 488808

38

461000, 461003, 485349, 485351, 485352, 487703, 487704, 487705, 487707, 488052, 488223, 488232, 488236,
488270, 488336, 488337, 488338, 488429, 488430, 488485, 488509, 488523, 488524, 488525, 488748, 488797,
488803

39

485349, 485351, 485352, 486340, 486391, 487703, 487704, 487705, 487707, 487823, 487985, 488090, 488126,
488228, 488260, 488338, 488470, 488509, 488545, 488546, 488549, 488550, 488555, 488557, 488619

40

477792, 483178, 485349, 485351, 485352, 487951, 488047, 488671

41

461000, 461003, 482634, 483438, 484744, 486340, 486404, 486406, 487197, 487225, 487307, 487664, 487703,
487704, 487705, 487707, 487947, 488052, 488107, 488118, 488138, 488155, 488184, 488223, 488228, 488232,
488236, 488242, 488290, 488333, 488336, 488337, 488338, 488346, 488402, 488429, 488430, 488454, 488467,
488509, 488510, 488511, 488512, 488513, 488523, 488524, 488525, 488576, 488677, 488743, 488744, 488745,
488747, 488748, 488800, 488802, 488803, 488808

42

461000, 461003, 487180, 487651, 487703, 487704, 487705, 487707, 487788, 487789, 487790, 487793, 487796,
487985, 488107, 488136, 488155, 488257, 488336, 488337, 488338, 488346, 488395, 488400, 488481, 488509,
488510, 488511, 488512, 488513, 488523, 488524, 488525, 488528, 488530, 488531, 488718, 488728, 488733,
488797, 488808

43

481041, 483438, 484925, 484945, 485115, 486339, 486340, 487225, 487832, 487968, 487977, 488055, 488117,
488118, 488151, 488152, 488185, 488228, 488239, 488260, 488286, 488314, 488342, 488344, 488345, 488387,
488427, 488454, 488466, 488509, 488637, 488667, 488764

44

481039, 486339, 486340, 487512, 487703, 487704, 487705, 487707, 487788, 487789, 487790, 487793, 487796,
488427, 488429, 488430, 488467, 488468, 488750

45

461000, 461003, 485734, 487180, 487999, 488151, 488152, 488290, 488336, 488337, 488338, 488678, 488802

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

# RWO RODZINNE WARSZTATY
OGRODNICZE
95-7220-220 JOKER TAXI 194-64
AERO
AJ ADJUNKT
AKADEMIA GRASSROOTS PZPN
AKADEMIA MŁODYCH ORŁÓW PZPN
Akrylit SX AERO
ALIVE TODAY Foundation
allegro SMART!
ALLEGROPAY
Alma de mojito
APPETITA SMAK I STYL
ARPATEC
ARTEMIS
ARTROZIN Suplement diety
siarczan glukozaminy siarczan
chondroityny witamina C SOLINEA
ARTROZIN Suplement diety SOLINEA
ASEKUM
ATLAS TOWER
ATLAS TOWER
ATLAS TOWER
ATLAS TOWER
AUTOPUNKT.PL SAMOCHODY UŻYWANE
AW Ann’s Wonderland
Bagdrip
BAJECZNY
Be Diet catering
BEE CREATIVE
BIELENDA CRAZY KISS
Bio berry
Blaster
BLUE BOX
BREGINSY
BROWAR AMBER SPECJALNOŚĆ POMORZA
BRUK
BSB amlSPERT
C.S CHASSIS.SYSTEMS
CBi Centrum Badań i Innowacji
CELMA
Centrum Logistyczne IPS
Chmeli-Suneli ChS restauracja gruzińska
CHRUPING
CLOBETAXON

488333
487823
488267
488638
488511
488512
487362
486406
488733
487180
488112
488232
488623
488039

488563
488564
488338
487918
487920
487921
487923
487433
487691
488055
488003
488117
488445
487425
488474
488428
488621
488446
485886
488518
488718
488141
488346
487481
485352
488637
487485
488339

CNT
Coffee Mazzini La Passione per il Caffe!
ComperiaRaty
COMPLETIO
CRACO COLA CRACO-COLA
UGAŚ SMOCZE PRAGNIENIE
CU
Dalton Polskie Stowarzyszenie
DERMATUUM
dezzy
DIAMANT Cukier BIAŁY
Z POLSKICH BURAKÓW
W zgodzie ze środowiskiem
DISCOVR
DISTRICT21 MOTORCYCLE
PARTS AND ACCESORIES
DN Design & Brand Strategy
Drewnopolis
Dyplomata
eautosalon.pl
ECO PLUS
EMALIA-RYBNIK
EndoWheels
enger
engram
engram
eucovipcar
Exclusive Line Carbon
express CAR RENTAL
EXTRAVAGANCE
F Farmacol S.A.
F Z FABRYKA ZABEZPIECZEŃ
Farmacol
fiprexo
FLEXY HYBRID GEL
foods by Ann ENERGY BAR
DYNIA & MATCHA Only fruit & nuts
foods by Ann ENERGY BAR
GOJI & ŻURAWINA Only fruit & nuts
foods by Ann ENERGY BAR
MACA & KAKAO Only fruit & nuts
FORBIT
FRANKO CENTRUM KAMIENIA F
FSG
G J W prawo-w-inwestycjach.pl
GAGARIN

488622
488036
488532
486391
488122
488098
487307
487424
488426

488635
488242
488536
484221
488155
488620
488550
488528
487331
487429
487490
488244
488245
488619
488494
488126
487513
487704
488808
487703
486064
487974
486228
486227
486229
488129
487426
485734
488802
487225

Nr ZT37/2018
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1

gang leśnych słodziaków
gang słodziaków
GAVIN KAIQIN
GEEK SPEAK
Get the Flow
Globalni Polacy
Gp by SFD GYM PROVOCATEUR
GRANOSKI
GRASSROOTS PZPN
Grupa Farmacol
HEAT & STYLE
HETMAN FLEX
HEWELIUSZE NAUKI
HFT
hi way
hi way
hi way
Historie z życia wzięte
Humpter
HURTOWNIA Nowak
NAPOJE PIWO WINO ALKOHOLE
Hydro Opti Apteo
Ievra tools
IHAR
Immucol suplement diety 3+ odporność
zawiera 3 standaryzowane ekstrakty
czarny bez aloes aronia z witaminą C
dla dzieci od 3. roku życia SOLINEA Syrop
Immucol suplement diety 6+ odporność
zawiera 3 standaryzowane ekstrakty
czarny bez aloes aronia z witaminą C
dla dzieci od 6. roku życia SOLINEA Syrop
imola
Inaczej. Dla wszystkich.
infoludek
IPS InterPhone Service Sp. z o.o.
IPS
IUVI
JAGA
jobfest
jugema Środa Wlkp.
K KYOKAI SUSHI BAR
K-12
KADYKS
kalendarz24.eu
kameleon
KAPETANIOS GYROS
KASHMIR
KiF sport
KINDER AKADEMIA PIŁKARSKA
kłębuszek sport protection
KOMINEK RZECZPOSPOLITEJ

83

2

1

2

488743
488745
488687
488800
488402
488485
488103
482267
488510
487705
487458
488092
488576
488702
488523
488524
488525
488593
488497

KONTRA24.PL OCHRONA
KRWAWE KOŁO
KUKURYKU Premium WĘDLINY DROBIOWE
Ladros mięso dla gastronomii
LAVISH MEBLE
leśne słodziaki
LHOTSE
LIGA RP
LILY-LIPS
LONG4LASHES FACE MODELING
LONG4LASHES FACEMODELING
LOVEAT NADCHODZĄ POSIŁKI.
LOVEAT NADCHODZĄ POSIŁKI.
LOVEAT
LT LEVRA TOOLS
M Orient Rituals
Mac Trans TRANSPORT-SPEDYCJA
Madame Sue
magia prezentów
MamaMamie.pl
MARTEX
Marybinol
Marycan
Marydica
Marydiol
Marylite
MASter MASTER
MASter PROFESSIONAL Flex line
AKRYL MASA DO SPOINOWANIA
WYPEŁNIANIA I USZCZELNIANIA
me&my phone
medilinen
MEGAMI SUSHI JAPANESE
& THAI RESTAURANT
MenarA Sheesha & Restaurant
MIESIĄC MIODOWY
MISSTERIUM
MOBILNA AKADEMIA
MŁODYCH ORŁÓW PZPN
MONTORSI F. & F.
MR Rzeszotarska
MR
mtuning
MYeco BRUSH
Najlepiej razem Historie z życia wzięte
najs CREAM
NETKOMP
NEW EARTH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
NEW YORK LOOK Odzież Amerykańska
nexx DEVELOPER
nimm 2 Śmiejżelki Pycha Minki mleczne
niuqi

488678
487639
488051
488260
488047
488744
488799
461000
481039
487524
487525
488342
488344
488345
488247
488750
488090
488110
488557
488290
488470
487796
487788
487793
487790
487789
488279

488522
488283
488246
488556

488114

488115
482634
488424
488748
485349
485351
488138
488268
488747
487383
487968
483134
488558
488545
488249
488286
487992
488711
487664
488473
461003

488263
487474
487715
481041
487977
488299
488667
488513
486804
488336
488337
487985
488654
488577
488387
486062
486404
488614
488481
488607
488746
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NO PROBLEM WARSAW
NO SMOG PLUS
NO SMOG
notowania.net
Nowa Era Twoje mocne strony
NQ
O’brana
Odra Historie z życia wzięte
OGLOO
okazjapl
omenaa.pl
opera.pl
ORALIS SB
Original nach traditionellen
Rezepturen hergestellt
original Original nach traditionellen
Rezepturen hergestellt
original Original nach traditionellen
Rezepturen hergestellt
OUT OFF MY MIND
PARADENTOSOL
PERBIT
PERCEPT
Perfopol STARACHOWICE
PIERROT
Pij herbatę BUBBLE TEA TO ...GO
PIŁKA DLA WSZYSTKICH Łączy nas piłka
PIZZA CONTENTA
PO ZDROWIE
pogodainfo
POLARYBKA
POLICJANO
POLSKA 100 ROCZNICA
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018
POLSKA 100
POLSKI producent leków
Polskie Eko Zagrody
PPO
Pregna DHA
Printmax
Pro-System SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
PRZEWAGA BISTRO
PRZEWAGA BISTRO
QMS
REAL RESEARCH
RED LIPS
ROBO expert
RODZINA ZDROWIA Islantive
Roger Publishing
Royalite
SCAFO system
SDi STREFA DYSTRYBUCJI INŻYNIERYJNEJ

Nr ZT37/2018

2

1

2

483438
488531
488530
488549
488184
488694
487488
488575
488624
488546
488466
488729
488691

SELAVI
senpo
SENPO
Sensointima Hydromed
SEP-kursy
SEVI KEBAB
SEVI KEBAB
SINKOPLEX
Smak i Styl
Smak i Styl.pl Gotuj smacznie, jedz stylowo
SmartSoft
SOLINEA IRIBOS Suplement diety
Lactobacillus plantarum
CECT7484 i CECT7485
Pediococcus acidilactici CECT7483
SOLO CITY SŁUŻEWIEC/URSYNÓW
SPICY KEBAB & GRILL
Spoko Buła
STHOR
STOMATOSOL
Stop grypie
surgitouch
SZKLARSKA PARK
SZKŁOLAND rok założenia 1992
śmiglak
T1 DEWELOPER
TacTick
TANIOMANIA
TAXO
TAXPRO
teletorium mobile & lifestyle
TGOD
THE GREEN ORGANIC DUTCHMAN
TORCIK WEDLOWSKI
RĘCZNIE DEKOROWANY E.Wedel OD 1851
transam
TRANSAM
TS techsystem
tuk tuk thai street food
TULO
turbo
UniAkcje: Nowa Europa
unikat UNDERWEAR
URBAN REBELS
Uwolnić kury EAT GREEN
UZDROWISKO IWONICZ Uzdrowiska Polskie
UZDROWISKO KAMIEŃ POMORSKI
Uzdrowiska Polskie
VACANZA PARK
Velles
Velvet
VILLA NATURA

487832
488751
488752
487989
487947
488151
488152
488042
488236
488223
487651

488144
488145
488149
488756
488296
488127
488341
487951
488011
488185
488509
485315
484734
488555
487522
488022
488195
488194
487512
487872
488330
488300
488671
487999
484925
484945
488052
488395
488490
488539
487991
488677
488343
488045
488701

488043
488257
485115
488118
488571
488295
488430
487327
488314
483178
487466
488136
487986
488797
487428
488400
487472
488448
488447
488004
488715
488717
488728
488454
488811
484744
488056
484604
488467
488764
486339
486340
488239
477792
484899
488427

Nr ZT37/2018
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1

VITA MED
WAKACJE 7&7
We make industry hot
WeFamily
work time planner
ww
WYMIENIAMYWYSWIETLACZE.PL
Mobilny Serwis iPhone
YAKONA

2

488468
488228
488041
488221
488107
488001
488270
488169

85
1

YAKONA

2

488171

Yolo look

479903

ZAKAZANA LINIJKA

488480

Zdrowie pod krawatem

487197

ZDROWIE TO SIĘ SPRAWDZA

488099

Zen Jaskiniowca

488803

zoopy

488397

zoopy

488398

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.
751798
798133
924602
1214776
1338896
1405705
1418619
1418736
1418738
1418769
1418770
1418788
1418800
1418806
1418817
1418830
1418853
1418935
1419000
1419005
1419020
1419021
1419046
1419049
1419074

CLAIR (2018 08 03)
21
BIOCONTROL (2018 07 10)
5
RITZ (2018 07 09)
18, 20, 25, 28
2018 08 08)
CFE: 08.07.15, 19.03.06, 29.01.13
29, 30
IGKFTE battalbey „BIZ BIR MARKAYIZ”
(2018 07 31)
CFE: 26.11.12, 27.05.02, 29.01.12
29, 35, 43
GIDROZIT (2018 02 12, 2017 11 15)
CFE: 27.01.01, 27.05.01
1, 2, 17, 19
THE HEAT COMPANY
10, 11, 25
(2018 04 13, 2017 10 31)
HIGHLAND’S FRIEND
33
(2018 06 15, 2017 12 28)
2018 08 23)
CFE: 28.03
5
NORMISON (2018 05 14)
5
SP STANDARD PROFIL (2018 01 18)
CFE: 26.01.18, 27.05.22, 29.01.13
6, 12, 17
sleepling schlaf schn (2018 02 23)
CFE: 03.07.19, 27.05.09, 29.01.12
20, 24, 35
TAME IT SOFTLY (2018 06 14,
3
2017 12 21)
DREAMON (2018 04 05)
CFE: 03.13.01, 29.01.12
20, 24
DIVOOM (2018 05 22)
CFE: 27.05.17
9
SmartMax (2018 07 14, 2018 02 02)
9
2018 08 23)
CFE: 28.05
33
LAST DAY (2018 05 15,
9, 16, 41, 42
2017 11 16)
Aurora Humanitarian
35, 41
Initiative (2017 04 03)
IPCHAIN (2017 12 18, 2017
9, 35, 36, 38,
41, 42, 45
09 29)
seluz (2018 05 03, 2018 01 23)
CFE: 26.04.05, 29.01.12
3, 5, 35
Fels Calcides (2018 06 15, 2018 06 15)
1, 5
MI MIX (2017 12 07, 2017 09 20)
9
TONRY (2018 05 22)
CFE: 27.05.17
6
e evex (2018 04 17)
CFE: 26.04.09, 27.01.01, 27.05.01,
3, 5, 6,
29.01.14
19, 35

1419093

1419096
1419107
1419122
1419125
1419126
1419131
1419167
1419271
1419310

1419313
1419336
1419363
1419376
1419377
1419413
1419531
1419536
1419654
1419689

VICTORIA CAST ALUMINIUM COOKWARE
VICTORIA (2018 05 16)
CFE: 26.04.16, 27.05.01,
21
28.05.00, 29.01.12
WM WAKEMAKE (2018 06 08)
CFE: 26.01.03, 27.05.14
3, 21
NIVEA CURL REFINE
3
(2018 06 22, 2018 05 28)
Baltic Alkaline Accumulators (2018 04 10)
CFE: 26.04.07, 27.05.09, 29.01.13
9, 16, 35
P PRIVET (2018 03 30, 2018 03 21)
CFE: 05.07.10, 19.09.02, 27.05.01
33
Pionier WORKWEAR (2018 06 01, 2018 01 17)
CFE: 27.05.09, 29.01.04
9, 18, 25, 35
Dr. DEVIL (2018 03 06, 2017 10 19)
CFE: 01.01.13, 04.01.04,
3, 5, 16, 35, 38
27.05.02
40 Lucky King (2018 01 23)
CFE: 27.05.02, 27.07.11, 29.01.13
9, 28
FORTNITE (2018 07 26, 2018 02 02)
25
MBI Your PrivateBroker LIFESTYLE INSIDE
(2017 12 28)
CFE: 26.04.09, 27.05.10, 29.01.14
9, 16, 35, 36,
41, 42
IMMORTAL EXPRESS
3
SHOT (2018 04 09)
5 Juggle FRUITS (2018 01 25)
CFE: 25.01.10, 27.05.04,
9, 28
27.07.01, 29.01.15
Kookla (2018 06 19)
CFE: 25.01.25, 26.13.25, 27.05.01
25
2018 08 23, 2018 02 27)
CFE: 02.09, 09.03, 24.15
9
2018 03 19)
CFE: 26.01.03, 26.11.02, 26.13.25,
31
26.15.01, 28.03.00, 29.01.15
WalkingPad (2017 11 17, 2017 09 07)
9, 28
F1 Hot Laps (2018 06 25, 2018 04 16)
CFE: 26.11.03, 27.05.01
25, 41
BAYER (2017 12 21, 2017 11 09)
CFE: 24.13.05, 26.01.03,
1, 3, 5, 9, 10, 31,
27.05, 29.01.13
35, 41, 42, 44
zevs (2018 06 07)
CFE: 27.05.01
25
ALPER TUNCOKU (2017 12 30)
14, 35

Nr ZT37/2018
1419692
1419693
1419701
1419812
1419852
1419877
1419947
1419976
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ALMIGHTY RAMSES II (2018 01 25)
CFE: 27.05.02, 27.07.02, 29.01.15
9, 28
Caramel HOT (2018 01 25)
CFE: 27.05.02, 29.01.13
9, 28
dotIO (2018 02 28)
9, 35, 42
BORNYARN (2018 06 07)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
22
2018 08 23)
CFE: 26.01, 26.03, 26.13
9
P (2017 12 27, 2017 09 14)
CFE: 24.17.01, 26.01.18, 27.05.21
35, 36, 38
KPEKEP (2018 08 23)
CFE: 28.05
30
Rico Design (2018 02 02)
2, 3, 4, 7, 8, 9, 14,
16, 18, 19, 20, 21,
23, 24, 25, 26, 28,
30, 41

1419999
1420001
1420003
1420014
1420042
1420086

1420109

87

2018 08 23)
CFE: 04.05
9
aiwa (2018 01 23)
CFE: 27.05.17, 29.01.12
7, 8, 9, 11
THE STORY OF ALEXANDER (2018 01 25)
CFE: 23.01.01, 27.05.02, 29.01.13
9, 28
DEHO (2018 05 31)
CFE: 26.04.03, 27.05.01
25
100 BURNING HOT (2018 01 23)
CFE: 27.05.02, 27.07.11, 29.01.12
9, 28
MARCHER (2017 12 11)
CFE: 01.03.15, 26.01.02, 26.04.09,
12
28.03.00
DOMOTRON (2017 12 14,
9, 37, 42
2017 08 18)

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

2

1

1405705,

1419021,

1419536

2

1405705,

1419976

3

1418800,
1419536,

1419020,
1419976

1419074,

1419096,

1419107,

1419131,

1419313,

4

1419976

5

798133,
1419536

1418738,

1418769,

1419020,

1419021,

1419074,

1419131,

6

1418770,

1419049,

1419074

7

1419976,

1420001

8

1419976,

1420001

9

1418817,
1419167,
1419693,
1420042,

1418830,
1419310,
1419701,
1420109

1418935,
1419336,
1419852,

1419005,
1419376,
1419976,

1419046,
1419413,
1419999,

1419122,
1419536,
1420001,

1419126,
1419692,
1420003,

1419131,

1419310,

1419976

10

1418619,

1419536

11

1418619,

1420001

12

1418770,

1420086

14

1419689,

1419976

16

1418935,

1419122,

17

1405705,

1418770

18

924602,

1419126,

1419976

19

1405705,

1419074,

1419976

20

924602,

1418788,

1418806,

1419976

21

751798,

1419093,

1419096,

1419976

22

1419812

23

1419976

24

1418788,

1418806,

1419976

25

924602,
1419976,

1418619,
1420014

1419126,

1419271,

1419363,

1419531,

1419654,

26

1419976

28

924602,
1420003,

1419167,
1420042

1419336,

1419413,

1419692,

1419693,

1419976,

1419005,
1419536,

1419020,
1419689,

1419074,
1419701,

1419122,
1419877

29

1214776,

1338896

30

1214776,

1419947,

31

1419377,

1419536

33

1418736,

1418853,

1419125

35

1338896,
1419126,

1418788,
1419131,

1419000,
1419310,

36

1419005,

1419310,

1419877

37

1420109

38

1419005,

1419131,

1419877

1419976

Nr ZT37/2018
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2

1

41

1418935,

1419000,

1419005,

1419310,

1419531,

1419536,

42

1418935,

1419005,

1419310,

1419536,

1419701,

1420109

43

1338896

44

1419536

45

1419005

1419976

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.
481918
480501
483589
477474
479251
484488
485045

Ritchie Bros. Auctioneers (Canada) Ltd
2018 06 25
35, 36, 41, 42, 45
Guangdong Puss Investment Co. Ltd
2018 07 09
35
PAUL HARTMAN AG
2018 08 14
5
ITAL FOOD EAD
2018 08 17
29, 30, 31
H. Young (Operations) Limited
2018 08 20
25
Mazurek Tadeusz k
2018 08 21
14, 18, 25, 35, 40
CNH Industrial America LLC
2018 08 21
6, 12, 21, 25, 28

483921
477101

484112
482733
479153

EGOIST.DE Fashion GmbH
2018 08 21
25
COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
2018 08 16
3, 8, 41
ASCO GROUP LIMITED ;
2018 08 21
25
KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2018 08 17
32, 40
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
LIMITED
2018 08 23
34, 35
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