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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 ZT38

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.
466260
(220) 2017 01 13
CARBOLINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) carboline POLSKA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 pasty ognioochronne, 2 materiały antykorozyjne, farby ognioodporne, farby chroniące przed ogniem,
farby ogniochronne, 6 metalowe ognioochronne kratki
wentylacyjne, 17 niemetalowe materiały izolacyjne: opaski
ogniochronne, kołnierze ogniochronne, płyty ognioodporne i dźwiękoszczelne, pianki ogniochronne, pasty izolacyjne,
uszczelki ogniochronne, ogniochronne kratki wentylacyjne,
łączniki do ścianek szklanych, uszczelnia dylatacji, 35 usługi
sprzedaży materiałów ognioochronnych, ognioodpornych,
izolacyjnych, antykorozyjnych, usługi reklamowe materiałów ognioochronnych, ognioodpornych, izolacyjnych,
antykorozyjnych.

wersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania,
preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, środki
do nadawania połysku, preparaty do odtłuszczania inne niż
stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty
zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń,
preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych i toalet, preparaty do usuwania pleśni, nielecznicze produkty toaletowe,
środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej
wymienione towary z lub bez składników dezynfekujących,
5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, toaletowe środki sanitarne, detergenty
do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania
powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze do toalet.
(210) 469875
(220) 2017 04 03
(731) NYK IWONA, Drogoszowice
(540) mega pizza

467752
(220) 2017 02 17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) hotelservice Sanitariaty-żel dezynfekcja VC 541
(210)
(731)

(531) 12.03.07, 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła,
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uni-

(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.01.11
(510), (511) 30 blaty z ciasta do pizzy, ciasto do pizzy, pizza, sosy do pizzy, calzone, gotowe posiłki w formie pizzy,
43 pizzerie, usługi gastronomiczne, usługi restauracji, barów
przekąskowych, kantyn i barów szybkiej obsługi jako punktów sprzedaży posiłków, usługi polegające na zamawianiu
żywności poprzez komputerową sieć on-line, usługi cateringowe, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, kontraktowe usługi w zakresie żywności, serwowanie jedzenia i napojów, spersonalizowane usługi
planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
doradztwo kulinarne, informacja o usługach restauracyjnych,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, imprezy firmowe, organizacja przyjęć weselnych, rezerwacja stolików w restauracjach,
usługi w zakresie bankietów, zapewnianie pomieszczeń
na uroczystości.
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470780
(220) 2017 04 21
PACKHELP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) ZAPAKUJ TO
(510), (511) 16 materiały drukowane, 35 agencje reklamowe,
fotokopiowanie, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, 42 oprogramowanie jako usługa
[SaaS], projektowanie opakowań, usługi graficzne, wzornictwo przemysłowe.
(210)
(731)

(210) 474905
(220) 2017 08 02
(731) H+H International A/S, Kopenhaga, DK
(540) H + H BUDUJ Z ŁATWOŚCIĄ
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe inne niż
szkło i oszklenia (z wyjątkiem oszkleń używanych na materiałach budowlanych wykonanych z betonu komórkowego),
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie,
asfalt, smoła i bitumy, pomniki niemetalowe, 35 usługi handlu detalicznego w dziedzinie materiałów budowlanych,
37 usługi budowlane, naprawa budynków, usługi instalacyjne w zakresie materiałów budowlanych (nie obejmujące rolet wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych, okien, markiz, rolet
zwijanych, bram zwijanych, stelaży zwijanych, drzwi, instalacji drzwiowych, fasad (poza fasadami wykonanymi głównie
z betonu komórkowego), dachów i oszkleń (z wyjątkiem
oszkleń używanych na materiałach budowlanych wykonanych z betonu komórkowego).
475871
(220) 2017 08 28
E-BUTY SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
LIKWIDACYJNEJ, Gdańsk
(540) ebuty.pl
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 18 paski skórzane, plecaki, plecaki turystyczne,
torby podróżne, portfele, portmonetki, torby do pakowania
ze skory, torby na zakupy, walizki, 25 nakrycia głowy, bielizna, odzież, ubrania, szaliki, rękawiczki, obuwie, skarpetki,
T-shirty, paski do butów, 35 prowadzenie działalności importowo-eksportowej, handlowej, hurtowej i detalicznej, w tym
i za pośrednictwem globalnej sieci internatowej, a także wysyłkowej towarów: paski skórzane, plecaki, plecaki turystyczne, torby podróżne, portfele, portmonetki, torby do pakowania ze skóry, torby na zakupy, walizki, nakrycia głowy, bielizna,
odzież, ubrania, szaliki, rękawiczki, obuwie, skarpetki, T-shirty, paski do butów, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
agencje reklamowe, pośrednictwo w zakresie nabywania
miejsc na cele reklamowe w mediach elektronicznych.
(210) 476525
(220) 2017 09 16
(731) Vovk Volodymyr Lvovycz, Lwów, UA
(540) WINSO
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(531) 27.05.01
(510), (511) 1 dodatki uszlachetniające do benzyny, dodatki
uszlachetniające do oleju napędowego, odmrażacze, płyny
do odmrażania, środki odmrażające do zamków drzwiowych, płyny do odmrażania przednich szyb samochodowych, płyny hamulcowe, płyny szczelinujące, płyny przeciwko zamarzaniu, dwuskładnikowe kleje epoksydowe do stali,
dwuskładnikowe kleje epoksydowe do plastiku, dwuskładnikowe uniwersalne kleje epoksydowe, kleje do lusterek
wstecznych w pojazdach, szybkoschnące kleje proszkowe
do pojazdów, dwuskładnikowe kleje epoksydowe do pojazdów, uszczelniacze do pojazdów, spoiwa do użytku w pojazdach, 2 smary przeciwrdzewne, smary antykorozyjne, środki
antykorozyjne, preparaty antykorozyjne, mieszanki antykorozyjne, 3 środki czyszczące, ścierne, odtłuszczające i polerskie
do pojazdów, mydło do mycia pojazdów, preparaty musujące do czyszczenia pojazdów szampony do mycia samochodów, środki do czyszczenia tapicerki, środki do usuwania
rdzy, preparaty czyszczące do pojazdów, roztwory czyszczące do pojazdów, szampony do pojazdów, preparaty do zewnętrznego czyszczenia silników, felg, szyb, deski rozdzielczej,
karoserii i innych części pojazdów, preparaty do wewnętrznego mycia silników, chłodnic, układów paliwowych, karburatorów, wtryskiwaczy, oleje czyszczące do pojazdów, środki
myjące do pojazdów, wosk samochodowy, środki nabłyszczająco-ochronne do lakierów pojazdów, pasty do polerowania lakieru samochodowego, 4 smary, smary penetrujące,
smary w sprayu, smary do pojazdów, smary do pojazdów
silnikowych, 5 samochodowe odświeżacze powietrza, odświeżacze powietrza, 6 nity metalowe, kanistry metalowe,
butle oraz pojemniki metalowe do sprężonego gazu lub ciekłego powietrza, pojemniki, kasety oraz paki metalowe, pojemniki do pakowania metalowe, pojemniki metalowe
do magazynowania i transportu, klamry i zaciski metalowe,
metalowe klamry pasów maszynowych, złącza kabli metalowe, nieelektryczne, złącza metalowe do łańcuchów, kable
metalowe nieelektryczne, metalowe przewody nieelektryczne, liny metalowe, druty z metali nieszlachetnych, przewody
metalowe do instalacji wentylacji i klimatyzacji, przewody
metalowe nieelektryczne, liny stalowe, przewody stalowe,
belki stropowe metalowe, stropy metalowe, stropy metalowe do przemieszczania ciężarów, sufity metalowe, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, metalowe, suwnice
jako konstrukcje metalowe, metalowe opaski zaciskowe,
7 suwnice pomostowe, pasy napędowe do podnośników,
łańcuchy do podnośników jako części maszyn, podnośniki
jako windy, podnośniki pneumatyczne, podnośniki zębatkowe, świece zapłonowe, elektryczne cewki zapłonowe, elektroniczne zapłony do pojazdów, przewody do świec zapłonowych, pompy, kompresory, wentylatory, kompresory
gazowe, tłoki do kompresorów, kompresory powietrza
do pojazdów, kompresory jako części maszyn i silników,
pompy powietrza, pompy osiowe, pompy paliwowe, pompy
jako maszyny, pompy jako części maszyn lub silników, pompy elektryczne, pompy wtryskowe paliwa, pompy odprowadzające olej, rozruszniki, rozruszniki do silników, wciągarki,
wciągarki elektryczne, odkurzacze, odkurzacze samochodowe, odkurzacze elektryczne, torby do odkurzaczy, filtry
do odkurzaczy, instalacje ssące pył, urządzenia do ssania powietrza, wkrętarki, klucze zaciskające jako części maszyn,
dźwigi do pojazdów, dźwigi samochodowe jako samochody
ciężarowe, błotniki jako części maszyn, narzędzia mechaniczne, elektryczne narzędzia wiertnicze, narzędzia pneumatyczne, narzędzia elektryczne, narzędzia hydrauliczne, narzędzia
napędzane silnikowo, narzędzia do wytłaczania, modułowe
narzędzia [maszyny], świdry [narzędzia elektryczne], narzę-
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dzia ogrodnicze [maszyny], narzędzia podręczne mechaniczne, narzędzia obrotowe [maszyny], wiertarki [narzędzia
elektryczne], narzędzia do obrabiarek, przenośne narzędzia
elektryczne, narzędzia wiertnicze [obrabiarki], elektryczne
narzędzia kuchenne, elektryczne narzędzia ręczne, elektryczne narzędzia ogrodnicze, narzędzia elektryczne do polerowania, narzędzia do frezowania [maszyny], wiertarki pionowe [narzędzia elektryczne], narzędzia modularne do maszyn,
narzędzia do podcięć [maszyny], narzędzia szlifierskie do szlifierek, narzędzia tnące do użycia w zasilanych elektrycznie
narzędziach ręcznych, tarcze ścierne [narzędzia do maszyn],
narzędzia do cięcia metali [gazowe], narzędzia ręczne z napędem elektrycznym, narzędzia ręczne o napędzie mechanicznym, mechaniczne i pneumatyczne narzędzia do podnoszenia, narzędzia ścierne do użytku z maszynami,
narzędzia szlifierskie [maszyny lub części maszyn], maszyny,
narzędzia i urządzenia do mocowania i łączenia, obrotowe
narzędzia ścierne w kształcie tarczy [części maszyn], elektryczne narzędzia obsługiwane ręcznie, piły [maszyny], maszyny do zszywania, nitownice, pistolety do kleju termotopliwego, pompy, kompresory i wentylatory, kompresory jako
części maszyn i silników, generatory prądu, maszyny
do czyszczenia ciśnieniowego, maszyny do mycia ciśnieniowego, pistolety natryskowe, pistolety do malowania, lutownice elektryczne, filtry olejowe, filtry bębnowe, filtry do silników, filtry do maszyn, filtry oleju [części maszyn], filtry
powietrza do silników, filtry powietrza do celów mechanicznych, oczyszczacze powietrza [filtry] do silników, filtry [części
maszyn lub silników], podnośniki pneumatyczne, podnośniki hydrauliczne, podnośniki samochodowe, wciągarki z napędem elektrycznym, 8 podnośniki jako narzędzia ręczne,
lewarki uruchamiane ręcznie, klucze do świec zapłonowych,
pompki ręczne, wkrętarki jako narzędzia ręczne, klucze maszynowe jako narzędzia, klucze płaskie, klucze imbusowe,
klucze do pojazdów, klucze nasadowe, klucze francuskie, klucze nastawne, klucze oczkowe, klucze dynamometryczne,
klucze do filtrów oleju, klucze do rozkręcania filtrów, klucze
do kół, klucze nasadkowe, klucze typu grzechotka, klucze
trzpieniowe, klucze do wkręcania zacisków hamulcowych,
klucze do alternatorów, klucze przekładniowe, klucze
do świec, klucze krzyżakowe, zestawy kluczy samochodowych, wkrętaki, śrubokręty, szczypce, kleszcze, obcęgi,
szczypce do cięcia drutu, przecinaki, gumowe wycieraczki
do okien jako narzędzia obsługiwane ręcznie, gumowe wycieraczki do szyb samochodowych jako narzędzia obsługiwane ręcznie, narzędzia obrotowe [narzędzia obsługiwane
ręcznie], narzędzia ręczne, narzędzia skrawające [narzędzia
ręczne], ściernice [narzędzia ręczne], stojaki na narzędzia, narzędzia ścierne (ręczne), tarniki, tarki [narzędzia ręczne], przyrządy tnące [narzędzia ręczne], ręczne narzędzia do wiercenia, ręczne narzędzia do rąbania, topory ciesielskie [narzędzia
ręczne], narzędzia do wyciągania gwoździ, narzędzia skrawające [ręcznie obsługiwane], nożyce [narzędzia obsługiwane
ręcznie], szczypce, kleszcze [narzędzia ręczne], wyciąganie
gwoździ (narzędzia do -), szlifierki kątowe (narzędzia ręczne),
tarcze ścierne (narzędzia ręczne), narzędzia ogrodnicze (sterowane ręcznie), pistolety ręczne do wytłaczania masy
uszczelniającej narzędzia szlifierskie, obsługiwane ręcznie,
narzędzia ścierne [przyrządy ręczne], imadła kątowe (narzędzia ręczne), narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, obcęgi stolarskie [narzędzia do wyciągania gwoździ], tarcze
ścierne do użytku z narzędziami ręcznymi, ręczne narzędzia
do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni,
wkładki tnące do użytku wraz z narzędziami ręcznymi, tarcze
szlifierskie do użytku wraz z narzędziami ręcznymi, młotki,
młotki miękkie i młoty, topory, łomy, imadła, zaciski stolarskie,
piły ręczne, świdry, wiertła, nitownice ręczne, pistolety [na-
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rzędzia ręczne], pistolety do uszczelniania, ręczne pistolety
do zszywek [inne niż do użytku chirurgicznego lub papierniczego], pasy na narzędzia, torby na narzędzia [wyposażone],
torby na narzędzia przypinane do pasów na narzędzia, zestawy narzędzi ręcznych, podnośniki, podnośniki ręczne, zestawy końcówek narzędzi do narzędzi ręcznych, zestawy kluczy
nasadowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], szpachle [narzędzia ręczne], noże, noże do obkrawania, mieszadła [narzędzia ręczne], podnośniki, podnośniki jako części maszyn,
podnośniki jako urządzenia, 9 bezpieczniki, bezpieczniki topikowe, druty ze stopów metali, druty ze stopów metali jako
bezpieczniki topikowe, bezpieczniki układowe, bezpieczniki
ceramiczne, bezpieczniki elektryczne, bezpieczniki do pojazdów, elektryczne bezpieczniki stykowe, bezpieczniki termiczne prądowe, siatki zabezpieczające przed wypadkami,
obuwie zabezpieczające przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, zaciski przewodów elektrycznych, gniazdka,
wtyczki i inne kontakty, złącza elektryczne, złączki elektryczne, złącza do przewodów elektrycznych, rozgałęźniki, przedłużacze i wtyczki elektryczne, kable zapłonowe, przewody
zapłonowe, akumulatory zapłonowe, baterie zapłonowe,
złącza wysokiego napięcia do świec zapłonowych, podstawki i uchwyty pod telefony komórkowe i urządzenia mobilne,
uchwyty na deskę rozdzielczą do telefonów komórkowych
oraz urządzeń nawigacyjnych, sznureczki i łańcuszki
do sprzętu elektronicznego, rozruszniki akumulatorowe, kable elektryczne, kable elektroniczne, kable koncentryczne,
kable optyczne – światłowody, kable rozruchowe do silników, kable zapłonowe, kable zapłonowe do pojazdów, kable
USB, opaski zaciskowe do kabli, kable uruchamiające, kable
rozruchowe do akumulatorów, osłony przeciwodblaskowe,
tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania
wypadkom drogowym, odzież odblaskowa do zapobiegania wypadkom, elementy odblaskowe do zapobiegania wypadkom, termometry, termostaty do pojazdów, aerometry,
szyldy i znaki mechaniczne, szyldy i znaki świecące, anteny,
anteny samochodowe, akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne do pojazdów, celki akumulatorowe, grodzie
akumulatorów elektrycznych, kwasomierze do akumulatorów, płyty do akumulatorów elektrycznych, skrzynki akumulatorowe, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, dzwonki jako urządzenia ostrzegające, dzwonki
alarmowe elektryczne, dzwonki sygnalizacyjne, trójkąty
ostrzegające o niesprawnym samochodzie, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, samochodowe zestawy
audio, opaski ostrzegawcze, poziomice [przyrządy do ustalania
linii poziomej], poziomice stolarskie, miarki [przyrządy miernicze], taśmy miernicze, suwmiarki, mikrometry, urządzenia
pomiarowe, cyfrowe urządzenia pomiarowe, urządzenia
do sprawdzania fazy, okulary ochronne, ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami], ochronna
odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub urazami,
rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, maski
przeciwpyłowe, ochronne obuwie robocze, ochronne nakrycia głowy, osłony ochronne na twarz, maski ochronne przed
zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, słuchawki [zakładane na głowę], odblaskowe kamizelki ochronne, baterie elektryczne, baterie do oświetlania, ładowarki, ładowarki do baterii, ładowarki dla akumulatorów, klamry,
zaciski i klemy do akumulatorów samochodowych, 11 żarówki oświetleniowe, latarki, 12 zapalniczki samochodowe,
pompki do rowerów, pompy powietrzne jako akcesoria samochodowe, rozruszniki do pojazdów lądowych, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, aparatura i urządzenia do transportu za pomocą lin, przewody paliwowe do pojazdów,
przewody sprzęgła jako części pojazdów, bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, siatki bagażo-
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we do pojazdów, bagażniki na rowery do pojazdów, wycieraczki do szyb pojazdów, kierownice pojazdów, pokrowce
na kierownice samochodowe, kierunkowskazy do pojazdów,
klaksony do pojazdów, sygnały dźwiękowe do pojazdów,
pokrowce na pojazdy, pokrowce na koła zapasowe, pokrowce na siedzenia pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, wycieraczki przednich świateł, uchwyty do wycieraczek, lusterka wsteczne, łańcuchy przeciwpoślizgowe,
akcesoria samochodowe na zimę, a mianowicie skrobaczki
do szyb samochodowych, szczotki samochodowe ze skrobaczkami do szyb, szczotki samochodowe do odśnieżania,
rolety i osłony przeciwsłoneczne do pojazdów, korki i nakrętki do zbiorników paliwa oraz gazu w pojazdach, skrobaczki
do szyb samochodowych, urządzenia przeciwodblaskowe
do pojazdów, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, urządzenia antypoślizgowe
do opon pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, klocki i szczęki hamulcowe do pojazdów, koła pojazdów, kołpaki, części samochodowe, błotniki do pojazdów,
uchwyty do mocowania kół zapasowych w bagażniku, narzędzia do naprawy pojazdów, zestawy narzędzi do naprawy
pojazdów, 16 pędzle, wałki do malowania ścian, taśmy zabezpieczające z tworzyw sztucznych, zszywacze [nieelektryczne], 17 taśmy samoprzylepne do celów technicznych,
taśmy z włókna szklanego do celów izolacyjnych, 18 rzemienie do mocowania ładunków, etui na klucze, etui na kluczyki
do samochodu, kufry bagażowe, pasy skórzane, plecaki, skórzane pasy na ramię, opaski skórzane, 20 nity, niemetalowe,
21 sprzęt i akcesoria do czyszczenia pojazdów, ściereczki
do czyszczenia, ściereczki do mycia podłóg, szmatki
do czyszczenia, ircha do czyszczenia, ściereczki do czyszczenia i polerowania pojazdów, gąbki, gąbki do czyszczenia
i polerowania pojazdów, termosy, termoizolacyjne pojemniki
na żywność, skrobaczki do szyb, ściągaczki do wody, 22 liny
niemetalowe, liny holownicze do samochodów, pasy niemetalowe do zabezpieczania ładunków, niemetalowe pasy
do transportu ładunków, pasy ściągające do mocowania ładunków, linki mocujące do bagażników, gumy mocujące
do bagażników, szelki do transportu ładunków niemetalowe,
uprzęże niemetalowe do przewożenia ładunków, zawiesia
do transportu ładunków, niemetalowe, nosidła do transportu ładunków niemetalowe, pokrowce na pojazdy, taśmy
do związywania niemetalowe, niemetalowe sznury i sznurki,
niemetalowe opaski zaciskowe, worki do transportu i przechowywania materiałów luzem, 27 dywaniki samochodowe,
wycieraczki samochodowe, maty samochodowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, analizy
kosztów, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych w szczególności próbek, druków, prospektów, broszur, informacja
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, oferowanie
w mediach produktów dla handlu detalicznego, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing jako doradztwo handlowe, pokazy
towarów, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
wyceny handlowe, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz za pośrednictwem Internetu: przewodów, kabli,
lin, linek, drutów, drobnych wyrobów żelaznych, pojemników metalowych, klamr, zacisków, złączy metalowych, pod-
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nośników, lewarków, świec zapłonowych, przewodów
do świec zapłonowych, pomp, kompresorów, wentylatorów,
separatorów, odkurzaczy, narzędzi ręcznych, kluczy do naprawy pojazdów, zestawów narzędzi samochodowych, bezpieczników, akcesoriów zabezpieczających miejsca wypadku,
kabli i przewodów zapłonowych, rozgałęźników, przedłużaczy i wtyczek elektrycznych, podstawek i uchwytów pod telefony komórkowe i urządzenia mobilne, kabli elektrycznych,
elementów odblaskowych, odzieży odblaskowej do zapobiegania wypadkom, akumulatorów, alarmów antywłamaniowych, urządzeń do oświetlania, urządzeń do wentylacji, instalacji klimatyzacyjnych do pojazdów, lamp, reflektorów
do pojazdów, żarówek, akcesoriów samochodowych, urządzeń samochodowych, zapalniczek samochodowych, akcesoriów zabezpieczających transport ładunków, linek i taśm
mocujących ładunki, pokrowców na pojazdy oraz kierownice
i siedzenia pojazdów, bagażników do pojazdów, wycieraczek
do szyb pojazdów, lusterek wstecznych, części zamiennych
do pojazdów, klaksonów i sygnałów dźwiękowych do pojazdów, łańcuchów przeciwpoślizgowych, rolet i osłon przeciwsłonecznych do pojazdów, skrobaczek do szyb, alarmów
i urządzeń antywłamaniowych do pojazdów, pasów do transportu ładunków, etui na klucze, sprzętu i akcesoriów do czyszczenia pojazdów, ściereczek do czyszczenia i polerowania
pojazdów, pojemników na żywność i napoje, lin niemetalowych, lin holowniczych, urządzeń i akcesoriów do przewożenia ładunków, dywaników i wycieraczek samochodowych,
sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz za pośrednictwem Internetu części samochodowych, preparatów do czyszczenia części
samochodowych, preparatów do pielęgnacji pojazdów,
sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz za pośrednictwem Internetu narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, odzieży ochronnej.
(210) 478534
(220) 2017 11 02
(731) KOPANIA MICHAŁ, Wołomin
(540) Zioła Babci Jadzi
(510), (511) 30 herbata ziołowa, kawy ziołowe, koncentraty
owocowe jako ziołowe słodziki naturalne, ziołowe koncentraty warzywne jako przyprawy, ziołowe wyroby cukiernicze, ziołowe słodycze, zioła przetworzone, zioła suszone,
przyprawy ziołowe, sól ziołowa, ocet ziołowy, ziołowe sosy
do sałat, ziołowe esencje do żywności i celów spożywczych.
478991
(220) 2017 11 15
PGD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) JasmiNova
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, wody toaletowe, płyny
i mydła do kąpieli, środki depilujące, woski depilujące, dezodoranty do ciała, esencje eteryczne, kremy, środki do pielęgnacji skóry i włosów, żele do pielęgnacji skóry i włosów,
lotony, maseczki, mleczka kosmetyczne, środki do ondulacji i układania włosów, środki do czyszczenia i pielęgnacji
zębów, szminki, pomadki do ust, ołówki do brwi i konturowania ust, pudry, szampony, lakiery do paznokci, pałeczki
kosmetyczne, waciki kosmetyczne, 35 sprzedaż: kosmetyki,
perfumy, wody toaletowe, płyny i mydła do kąpieli, środki
depilujące, woski depilujące, dezodoranty do ciała, esencje
eteryczne, kremy, środki do pielęgnacji skóry i włosów, żele
do pielęgnacji skóry i włosów, lotony, maseczki, mleczka kosmetyczne, środki do ondulacji i układania włosów, środki
do czyszczenia i pielęgnacji zębów, szminki, pomadki do ust,
ołówki do brwi i konturowania ust, pudry, szampony, lakiery
do paznokci, pałeczki kosmetyczne, waciki kosmetyczne.
(210)
(731)
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479940
(220) 2017 12 08
ROBOKLOCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) RoboKlocki
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 21.01.25, 15.07.01
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi nauczania w zakresie robotyki i informatyki,
opracowywanie programów edukacyjnych i szkoleniowych
w zakresie robotyki i informatyki, usługi organizowania i prowadzenia konferencji, zjazdów, szkoleń, kursów, zajęć, wykładów, warsztatów, seminariów i webinariów, usługi organizowania i prowadzenia pokazów, treningów edukacyjnych,
warsztatów terapii zajęciowej i pracowni specjalistycznych,
usługi związane z organizacją i prowadzeniem klubów edukacyjnych, usługi związane z organizacją wypoczynku, czasu
wolnego i rekreacji, organizowanie obozów wakacyjnych,
organizowanie konkursów edukacyjnych i w zakresie rozrywki, usługi organizowania i prowadzenia imprez rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych i sportowych, usługi
publikacji periodyków, książek, podręczników, poradników,
broszur, materiałów szkoleniowych i instruktażowych, usługi
publikacji tekstów kulturalnych, naukowych i popularno naukowych oraz tekstów innych niż reklamowe, publikowanie elektroniczne, udostępnianie elektronicznych publikacji
on-line (nie do pobrania).
479942
(220) 2017 12 08
NIEPSUJ SZYMON PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SPORT PLUS, Myślenice
(540) sport plus

(210)
(731)

(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 metalowe wyposażenie obiektów sportowych, metalowe trybuny, przenośne trybuny metalowe
do użytku przez widzów, 19 niemetalowe wyposażenie
obiektów sportowych, trybuny niemetalowe, przenośne
trybuny niemetalowe do użytku przez widzów, 20 wyposażenie obiektów sportowych zawarte w klasie 20, tablice
wyników sportowych, przegrody rozdzielające przesuwne
do hal sportowychstojaki na sprzęt do fitnessu, ławki do boisk sportowych, 28 artykuły i sprzęt sportowy, sprzęt do treningów sportowych, dopasowane pokrowce na sprzęt
sportowy, zabawkowy sprzęt sportowy, wyposażenie stałe
i ruchome do gier sportowych, kosze, słupki, siatki, kurtyny,
bramki, piłki, skrzynie, kozły, wyposażenie sportowe siłowni
i klubów fitness, bieżnie, rower treningowe, atlasy, przyrządy gimnastyczne, drążki do ćwiczeń, urządzenia i przyrządy
do lekkoatletyki, siatki do celów sportowych, siatki ochronne
i osłonowe do celów sportowych, wózki na sprzęt sportowy,
35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej tradycyjnej oraz
za pośrednictwem Internetu w związku z artykułami i sprzętem sportowym, wyposażeniem stałym i ruchomym obiektów sportowych, wyposażeniem stałym i ruchomym do gier
sportowych, odzieżą, obuwiem, torbami, plecakami i akcesoriami sportowymi.
(210)
(731)

479966
(220) 2017 12 11
CARDERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
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(540) CARDERA
(510), (511) 9 bankomaty, karty bankomatowe, karty kredytowe, dyski kompaktowe, programy komputerowe systemu
operacyjnego, oprogramowanie przeznaczone do obsługi
produktów bankowych, ubezpieczeniowych, instytucji finansowych, optyczne magnetyczne nośniki informacji, urządzenia do komunikacji oraz transmisji przetwarzania informacji i dyspozycji, 35 usługi obsługi klientów - takie jak
usługi konsultingowe, w zakresie badania rynku i prognoz
ekonomicznych, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego, usługi w zakresie badania rynku i sporządzania analiz rynkowych, usługi pośrednictwa handlowego,
usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży/odsprzedaży/
pośrednictwa sprzedaży oraz gromadzenia na rzecz osób
trzecich oprogramowania umożliwiające odbiorcom dogodne porównywanie i zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, sieciowego, biurowego, analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności i prognoz ekonomicznych, sporządzanie
wyciągów z kont - prowadzone za pośrednictwem łączy
telekomunikacyjnych, call center obejmujące prowadzenie
aktywnych kampanii marketingowych, usługi przetwarzania danych, usługi tworzenia informatycznej bazy danych,
36 usługi finansowe i bankowe, bankowość elektroniczna,
usługi bankomatowe, operacje bankowe, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, przeprowadzanie operacji
i rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych
w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych,
usługi przekazów pieniężnych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, emitowanie
papierów wartościowych i obrót nimi, prowadzenie kont depozytowych, papierów wartościowych, udostępnianie operacji finansowych za pośrednictwem bankomatów, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych
operacji finansowych, usługi przekazu środków pieniężnych
w obrocie międzynarodowym, autoryzacja i rozliczanie
transakcji bezgotówkowych, e-commerce i mobilnych, elektroniczne usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe,
zarządzanie sieciami bankomatów, usługi windykacji telefonicznej, usługi infolinii w dziedzinie bankowości i finansów,
42 usługi rozwoju oprogramowania w zakresie zapewniania
infrastruktury, usług konserwacji i obsługi dotyczące oprogramowania, oprogramowanie do usługi wypożyczania dla
systemów SPLA, usługi wsparcia technicznego i utrzymywania oprogramowania, usługi dla regionalnych użytkowników
IT, a mianowicie zarządzanie i obsługa systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych w miejscu
ich zainstalowania, usługi instalacji i wdrażania technologii IT
na potrzeby osób trzecich, usługi tworzenia witryn internetowych i innych źródeł informatycznych lub informacyjnych
dostępnych poprzez globalną sieć komputerową, dostarczanie narzędziowych programów wyszukujących do uzyskania
informacji i danych w globalnej sieci komputerowej, projektowanie i wdrażanie dla osób trzecich witryn internetowych
oraz utrzymywanie tych witryn dla osób trzecich w globalnej sieci komputerowej.
480658
(220) 2017 12 29
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) START & GO
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki
posiłków zawierające dodatki odżywcze, żywność dietetyczna do celów leczniczych, preparaty wysokoproteinowe jako
suplementy diety, w tym koncentraty, dodatki i substancje
odżywcze wzbogacone witaminami, solami mineralnymi
(210)
(731)
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i aminokwasami, dodatki do żywności do celów niemedycznych, na bazie kwasów tłuszczowych Omega 3 z dodatkiem
magnezu i/lub wapnia i/lub witamin, dodatki do żywności
na bazie białek, tłuszczy, kwasów tłuszczowych, z dodatkiem witamin, składników mineralnych, mikroelementów,
pojedynczo i w zestawach, 29 produkty spożywcze na bazie
mleka, jogurtu, owoców, warzyw i roślin oleistych, wzbogacone witaminami, minerałami i proteinami, białko do celów
kulinarnych, preparaty wysokoproteinowe na bazie mleka,
jogurtu, owoców, warzyw i roślin oleistych, w tym koncentraty i substancje odżywcze wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, proteinowe batony na bazie mleka, jogurtu, owoców, warzyw i roślin oleistych, bogate
w składniki odżywcze, przekąski z owoców, przekąski na bazie warzyw, 30 preparaty węglowodanowe i wysokoenergetyczne na bazie zbóż, mąki, kasz spożywczych, muesli, w tym
koncentraty i substancje odżywcze węglowodanowe na bazie zbóż, mąki, kasz spożywczych, muesli, wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, nie do celów
medycznych, gotowe do spożycia batony z ziaren, batony
zbożowe, batony energetyczne, wysokoproteinowe batony
zbożowe, batony na bazie owsa i ryżu z dodatkiem mleka
albuminowego, chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki
zbożowe, kasza z ziarna pszennego, płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych owoców (granola), artykuły spożywcze ze zbóż, przekąski na bazie zbóż, mieszanki
spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych
owoców, muesli składające się głównie z preparatów zbożowych, desery z muesli, przekąski wytwarzane z muesli,
preparaty zbożowe, preparaty zbożowe zawierające otręby
z owsa.
480960
(220) 2018 01 10
STOWARZYSZENIE ADMINISTRATORÓW
BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, Warszawa
(540) SABI - Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
(510), (511) 35 badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, opinie (sondaże -), pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, analizy i badania rynku, agencje
reklamowe, badania marketingowe, badania i analizy rynku,
marketing, kolportaż próbek, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie
wystaw dla celów handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, projektowanie materiałów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, public relations, publikowanie
tekstów sponsorowanych, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama korespondencyjna,
reklama prasowa, telemarketing, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ulotek, prospektów, druków
i próbek, uaktualnianie materiałów reklamowych, 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, transfer
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, przydzielanie dostępu do baz danych, 41 edukacja, nauczanie,
nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
(210)
(731)
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i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie konkursów, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, doradztwo zawodowe, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, kształcenie praktyczne (pokazy), warsztaty (organizowanie i prowadzenie),
szkolenia, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe],
publikowanie książek, sprawdziany edukacyjne, usługi przekwalifikowania zawodowego, wypożyczanie książek.
(210) 481588
(220) 2018 01 25
(731) DOMAGALSKI MAKS, Poznań
(540) MESSALIGHT

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 taśmy LED, źródła światła zawierające diody
elektroluminescencyjne, urządzenia oświetleniowe LED, żarówki oświetleniowe LED, oświetlenie sklepowe LED, lampy
bezpieczeństwa LED, oprawy oświetleniowe LED, maszyny
z oświetleniem LED, oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], zestawy oświetlenia LED do znaków podświetlanych, bezpłomieniowe świece z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], instalacje oświetleniowe z diodami
elektroluminescencyjnymi [LED], urządzenia do oświetlania
za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], lampy
elektryczne, lampy oświetleniowe, urządzenia elektroniczne do sterowania oświetleniem, żarówki oświetleniowe,
luminescencyjne lampy oświetleniowe, oświetlenie lampy,
urządzenia i instalacje do oświetlenia, oświetlenie sufitowe,
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów:
elektroniczne sterowniki [ECG] do lamp i opraw oświetleniowych LED, sterowniki LED, diody świecące [LED], czujniki
położenia LED, wyświetlacze z diodami LED, taśmy LED, latarki LED, urządzenia oświetleniowe LED, podwodne lampy
LED, żarówki oświetleniowe LED, oświetlenie sklepowe LED,
lampy bezpieczeństwa LED, oprawy oświetleniowe LED, maszyny z oświetleniem LED, oświetlenie typu LED zewnętrzne
[ogrody, krajobrazy], zestawy oświetlenia LED do znaków
podświetlanych, bezpłomieniowe świece z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], instalacje oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], w tym
sprzedaż przez Internet źródeł światła zawierające diody LED.
(210) 481589
(220) 2018 01 25
(731) DOMAGALSKI MAKS, Poznań
(540) MAXILIGHT

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 taśmy LED, źródła światła zawierające diody
elektroluminescencyjne, urządzenia oświetleniowe LED, żarówki oświetleniowe LED, oświetlenie sklepowe LED, lampy
bezpieczeństwa LED, oprawy oświetleniowe LED, maszyny z oświetleniem LED, oświetlenie typu LED zewnętrzne
[ogrody, krajobrazy], zestawy oświetlenia LED do znaków
podświetlanych, bezpłomieniowe świece z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], instalacje oświetleniowe
z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], urządzenia
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do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych
[LED], lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, urządzenia elektroniczne do sterowania oświetleniem, żarówki
oświetleniowe, luminescencyjne lampy oświetleniowe,
oświetlenie lampy, urządzenia i instalacje do oświetlenia,
oświetlenie sufitowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa
następujących towarów: elektroniczne sterowniki [ECG]
do lamp i opraw oświetleniowych LED, sterowniki LED,
diody świecące [LED], czujniki położenia LED, wyświetlacze
z diodami LED, taśmy LED, latarki LED, urządzenia oświetleniowe LED, podwodne lampy LED, żarówki oświetleniowe
LED, oświetlenie sklepowe LED, lampy bezpieczeństwa
LED, oprawy oświetleniowe LED, maszyny z oświetleniem
LED, oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy],
zestawy oświetlenia LED do znaków podświetlanych, bezpłomieniowe świece z diodami elektroluminescencyjnymi
[LED], instalacje oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], w tym sprzedaż
przez Internet źródeł światła zawierające diody LED.
(210) 482103
(220) 2018 02 07
(731) SYLWESTER MOCZULSKI, Józefów
(540)

(531) 21.01.25
(510), (511) 5 żywność oraz odżywki dla niemowląt, żywność oraz odżywki dla dzieci, do celów leczniczych, żywność
dla dzieci i niemowląt, szczególnie: kaszki, zwłaszcza mleczne, mleczno-ryżowe, ryżowe, pszenne i mleczno- pszenne
oraz kaszki kukurydziane z dodatkami, kleiki, zwłaszcza ryżowe, warzywne, przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, odżywki dla dzieci, herbaty owocowe, ziołowe
i owocowo-ziołowe, 16 opakowania z tworzyw sztucznych,
zwłaszcza dla artykułów spożywczych, 28 zabawki, 29 mleko
oraz wyroby z mleka, napoje mleczne, lub z przewagą mleka,
mleko owocowe, jogurty owocowe oraz owocowe serki białe (oraz twarożki), owoce i warzywa konserwowane, budynie owocowe, puddingi owocowe, kaszki owocowe, deserki
owocowe, musy owocowe, musy owocowe z dodatkami,
konfitury, dżemy i marmolady, 30 słodycze, ciastka, wyroby cukiernicze i piekarnicze, lody, miód, czekolada i napoje
na bazie czekolady.
(210)
(731)

482184
(220) 2018 02 08
ŚWIĘS RENATA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
TUKAN, Kraków
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(540) Tukan
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami zoologicznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami ogrodniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze ściółką i podściółką dla zwierząt,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji zwierząt,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do zabawy
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smyczami, obrożami, kagańcami i szelkami dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze smyczami automatycznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z klatkami dla zwierząt domowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do klatek dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z legowiskami dla zwierząt domowych, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z transporterami
dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z akwariami i terrariami, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w związku z akcesoriami do akwariów
i terrariów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z ubrankami obuwiem dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z ozdobami dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia
pomieszczeń dla zwierząt i klatek dla ptaków, usługi sprzedaży detalicznej zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami zoologicznymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyrobami ogrodniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze ściółką i podściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami do zabawy dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smyczami, obrożami, kagańcami i szelkami
dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze smyczami automatycznymi dla zwierząt, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z klatkami dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do klatek dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z legowiskami dla zwierząt domowych,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z transporterami dla
zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku
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z akwariami i terrariami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do akwariów i terrariów, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z ubrankami obuwiem dla zwierząt,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z ozdobami dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
do czyszczenia pomieszczeń dla zwierząt i klatek dla ptaków,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami i obrożami owadobójczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami i obrożami owadobójczymi, usługi reklamowe
i promocyjne w zakresie sprzedaży towarów, dystrybucja
materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek) w kraju i poza nim, 44 strzyżenie zwierząt domowych,
zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt domowych, zabiegi higieniczne dla zwierząt domowych, zabiegi kosmetyczne
dla zwierząt domowych, usługi mycia zwierząt domowych,
usługi salonów piękności dla zwierząt domowych.
482301
(220) 2018 02 12
P2SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) P2solutions
(210)
(731)

(531) 26.04.06, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe i metalowy osprzęt do drzwi, zaciski metalowe, okucia metalowe, kątowniki metalowe, zaciski stalowe
do mocowania szkła w systemie bezramowym, zaciski stalowe
do mocowania szkła ogniochronnego w systemie bezramowym, łączniki metalowe, łączniki stalowe do zastosowania
w bezramowym systemie szklenia, łączniki stalowe do zastosowania w bezramowym systemie szklenia ogniochronnego, zawiasy metalowe, zawiasy metalowe do drzwi, zawiasy
drzwiowe metalowe, 17 materiały służące do izolacji, artykuły
i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem, płyty
dźwiękochłonne, płyty dźwiękochłonne do sufitów [izolatory], płyty dźwiękochłonne do użytku w budownictwie, ścianki
dźwiękochłonne, 19 budowlane materiały niemetalowe, ściana
z przeszkleniem bezramowym, ściana z elementów gipsowych
z przeszkleniem bezramowym, ściana z elementów gipsowych
z przeszkleniem bezramowym szkłem ogniochronnym, ściana gipsowo-kartonowa z przeszkleniem bezramowym, ściana
gipsowo-kartonowa z przeszkleniem bezramowym szkłem
ogniochronnym, szkło, szkło budowlane, szkło konstrukcyjne,
szkło zbrojone, szkło ogniochronne, szkło bezodpryskowe, szkło
i szkło izolacyjne oraz elementy oszkleń odporne na ciepło,
w szczególności dla przemysłu, budownictwa, budownictwa
mieszkaniowego, zaprawy ogniotrwałe, drewno ogniotrwałe,
niemetalowe ogniotrwałe formy, ogniotrwałe powłoki cementowe, bloczki ogniotrwałe, niemetalowe, niemetalowe ogniotrwałe zaprawy murarskie, ceramiczne ogniotrwałe przedmioty
obrabiane, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe,
ogniotrwałe wyłożenia pieca [niemetalowe], ogniotrwałe materiały nie z metalu, produkty ogniotrwałe w postaci cegieł,
cegły ogniotrwałe, nie z metalu, niemetalowe panele ogniotrwałe do użytku w budownictwie, ogniotrwałe mieszanki mas
lejnych, nie z metalu, ceramiczne masy ogniotrwałe do okładania pieców metalurgicznych, bloki ogniotrwałe do użytku jako
wykładzina do pieców, drzwi szklane, drzwi przeszklone, drzwi
ochronne niemetalowe, drzwi ognioodporne niemetalowe,
drzwi oszklone, niemetalowe, ekrany przeciwhałasowe wykonane ze szkła, elementy konstrukcyjne ze szkła, elementy szklane do okien, elementy ze szkła do szklenia, elementy szklane
do paneli budowlanych, elementy konstrukcyjne ze szkła, ele-
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menty szklane do okien, elementy szklane do paneli budowlanych, elementy ze szkła do szklenia, ognioodporne uszczelki
w postaci materiałów budowlanych, ogniotrwałe formy niemetalowe, ogniotrwałe formy szklane, oszklenie niemetalowe posiadające właściwości ognioodporne, płytki szklane do użytku
w budownictwie, płytki szklane, przeszklone panele ścienne
ogniotrwałe, ściany wewnętrzne z materiałów niemetalowych,
ściany osłonowe z materiałów niemetalowych, szkło chroniące
przed ciepłem do budownictwa, szklane panele ścienne (niemetalowa konstrukcja), szklane panele obramowanie niemetalowe do użytku w budownictwie, szklane panele z obramowaniem niemetalowym do budownictwa, szkło budowlane
ognioodporne, niemetalowe szkło budowlane, szkło ognioodporne do celów budowlanych, szkło izolacyjne, szkło izolacyjne do budownictwa, szkło odbijające ciepło do budownictwa,
szkło izolacyjne do celów budowlanych, szkło opóźniające
palenie się do użytku w budownictwie, szkło termoizolacyjne
do użytku w budownictwie, ścianki akustyczne, 37 konserwacja i serwisowanie drzwi ogniotrwałych, montaż drzwi ogniotrwałych, konserwacja i serwisowanie ekranów przeciwhałasowych, montaż ekranów przeciwhałasowych, konserwacja
i serwisowanie drzwi szklanych ogniotrwałych, montaż drzwi
szklanych ogniotrwałych, montaż płyt dźwiękochłonnych,
konserwacja i serwisowanie płyt dźwiękochłonnych, montaż
ścianek dźwiękochłonnych, konserwacja i serwisowanie ścianek dźwiękochłonnych, montaż ścian gipsowo-kartonowych
z przeszkleniem bezramowym szkłem ogniochronnym, konserwacja i serwisowanie ścian gipsowo-kartonowych z przeszkleniem bezramowym szkłem ogniochronnym, montaż ekranów dźwiękochłonnych, serwisowanie i konserwacja ekranów
dźwiękochłonnych.
(210) 482310
(220) 2018 02 13
(731) JEDYNAK SŁAWOMIR, Warszawa
(540) Herbaciarnik

(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 herbata, kawa, przyprawy, kakao, 35 agencja importowo-eksportowa, usługi sprzedaży w sklepach
i w hurtowniach, na stronie internetowej oraz sprzedaży bezpośredniej herbaty, kawy, przypraw, artykułów spożywczych.
(210) 482386
(220) 2018 02 14
(731) LIBERSKI MACIEJ ML CONSULTING, Warszawa
(540) SlimOat 35
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i preparaty
weterynaryjne.
(210) 482646
(220) 2018 02 21
(731) WIDOMSKI MICHAŁ, Kielce
(540) VE
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, maszyny do ostrzenia, palniki gazowe do lutowania,
piły (maszyny), podnośniki, pompy, maszyny na powietrze
sprężone, kompresory, akcesoria pneumatyczne, przecinarki (narzędzia mechaniczne), pompy smarownicze, spawarki
elektryczne, maszyny do ubijania, palniki gazowe do cięcia,
generatory prądu, przewody ciśnieniowe jako części narzędzi, narzędzia ogrodowe mechaniczne, elektryczne pompy
ogrodowe, kosy (maszyny), kosy spalinowe, glebogryzarki,
aeratory, zagęszczarki do gruntu i betonu, frezy do frezarek,
pompy wodne, 8 kamienie szlifierskie, klucze maszynowe
(stałe), klucze maszynowe nastawne, lewarki uruchamiane
ręcznie, narzędzia ręczne sterowane ręcznie, piły (narzędzia),
wiertła, tarcze szlifierskie, cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne,
szlifierskie, gwintownice, imadła, 9 urządzenia do ładowania
akumulatorów, urządzenia do spawania łukiem elektrycznym, miarki, taśmy miernicze, prostowniki prądu, maski spawalnicze, suwmiarki, dystrybutory paliwa, sprzęt kontrolno
- pomiarowy, w tym multimetry, pirometry, dalmierze, poziomnice laserowe, czujniki, w tym czujniki tlenku węgla prostowniki prądu, przetwornice elektryczne, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, 11 automatyczne
zraszacze do trawników, rozpylacze do podlewania będące
instalacjami automatycznymi, instalacje do automatycznego podlewania, zraszacze ogrodowe, rozpylacze (instalacje
automatyczne) do podlewania, zraszacze do nawadniania,
systemy nawadniania kropelkowego, systemy zraszające
do nawadniania, końcówki wylotowe rozpylające do nawadniania, urządzenia nawadniające do celów ogrodniczych,
urządzenia nawadniające [automatyczne] do stosowania
w ogrodzie.
483150
(220) 2018 03 06
KRYSIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo
(540) K
(210)
(731)
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nej, wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu: artykułów
rolniczych, ogrodniczych i leśnych, maszyn i urządzeń oraz
przyborów i sprzętu dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, badania rynku, opinii
publicznej i badania marketingowe, tworzenie komputerowych baz danych i zarządzanie zbiorami informatycznymi,
przetwarzanie danych dla osób trzecich, organizowanie
wystaw w celach handlowych i reklamowych, tworzenie
i rozpowszechnianie katalogów reklamowych, ulotek, folderów i innych materiałów informacyjnych, tworzenie stron
internetowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 37 naprawa i konserwacja sprzętu ogrodniczego,
usługi serwisowe sprzętu ogrodniczego, obejmujące naprawę, konserwację, ocenę stanu technicznego, wycenę usług
i napraw urządzeń ogrodniczych ręcznych, elektrycznych
i spalinowych, a także rozpatrywanie gwarancji na sprzęt
ogrodniczy,prowadzenie infolinii serwisowej i informacyjnej
dla klientów dotyczącej informacji technicznych jak i sposobu obsługi urządzeń i sprzętu ogrodniczego, 44 usługi
związane z ogrodnictwem, terenami zieleni, sadownictwem,
leśnictwem, doradztwo w zakresie aranżacji zieleni, projektowania, zakładania i utrzymywania ogrodów oraz ochrony
roślin, chirurgia drzew i krzewów, projektowanie i wykonawstwo ogrodów, architektura krajobrazu, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich o tematyce
ogrodniczej, sadowniczej oraz uprawy roślin (w tym porady
dotyczące narzędzi i sprzętu do pielęgnacji ogrodów i utrzymania porządku w otoczeniu domu, kalendarium ogrodnika
i sadownika, przykłady aranżacji ogrodów, porady odnośnie
pielęgnacji ogrodów i sadów, trendy w ogrodnictwie, sadownictwie, porady w zakresie uprawy roślin), wypożyczanie sprzętu rolniczego i ogrodniczego (zwłaszcza maszyn,
urządzeń i narzędzi ogrodniczych).
483251
(220) 2018 03 08
NATURAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DarzBór
(510), (511) 29 sery.
(210)
(731)

483302
(220) 2018 03 09
EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RIJA

(210)
(731)

(531) 27.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 kosiarki i dokaszarki do trawy elektryczne
i spalinowe, ostrza do kosiarek, silniki do kosiarek, kosy spalinowe, przycinarki jako narzędzia obsługiwane ręcznie,
nożyce do żywopłotów, pilarki, piły łańcuchowe, ciągniki ogrodnicze jednoosiowe takie jak traktory ogrodowe
do strzyżenia trawników, pługi, glebogryzarki, zgrabiarki, zamiatarki, wertykulatory, odśnieżarki, odkurzacze ogrodnicze,
pompy zanurzeniowe, agregaty prądotwórcze, spawarki,
8 kosiarki ogrodowe ręczne, ręczne odśnieżarki, narzędzia
ręczne sterowane ręcznie, 35 usługi w zakresie organizowania pokazów towarów, informacji handlowej i porad konsumenckich, reklamowanie towarów i usług oraz ich promocja
na rzecz osób trzecich, internetowe przekazywanie informacji tekstowych i obrazowych na temat sprzedaży wysyłkowej
towarów, usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicz-

(531)

26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17,
29.01.06
(510), (511) 9 neony reklamowe, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania biznesowe, badania
rynkowe, marketing internetowy, bezpośrednia reklama pocz-
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towa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowana,
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych
z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych,
publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów
pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów],
telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi public
relations, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, wynajem
bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, zapewnianie platform internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 38 komunikacja radiowa,
komunikacja internetowa za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja internetowa za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe,
nadawanie bezprzewodowe, poczta elektroniczna, przesyłanie
wiadomości, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla
usług związanych z telezakupami, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, usługi poczty
głosowej, usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki
łączności elektronicznej], usługi telefoniczne, usługi teleksowe,
usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi
telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie
wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego,
zapewnianie dostępu do baz danych, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], udostępnianie filmów online
nie do pobrania, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 42 usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej.
483456
(220) 2018 03 13
EXORIGO FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FINTURE FINTECH OF THE FUTURE
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi doradztwa organizacyjnego w zakresie spraw handlowych, usługi w zakresie outsourcingu
programistycznego, 38 przesyłanie informacji tekstowej,
obrazowej i słownej w zakresie finansów oraz ubezpieczeń,
elektroniczne przesyłanie informacji dotyczących papierów
wartościowych, lokat oraz pozostałych transakcji pieniężnych lub ubezpieczeń, przydzielanie dostępu do programów komputerowych dotyczących papierów wartościowych, lokat oraz pozostałych transakcji pieniężnych lub też
ubezpieczeń w bazach danych, przesyłanie informacji i danych w zakresie usług „online” i w sieciach komputerowych,
w tym w sieci Internet, odpłatne udostępnianie na własnej
platformie w sieci różnego rodzaju plików tekstowych, graficznych i dźwiękowych, rozliczane bądź w formie abonamentu lub za każde odtworzenie czy odsłuchanie, 42 analizy
systemów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe dla
osób trzecich, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju
sprzętu komputerowego, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, elektroniczna konwersja danych
lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, konserwacja
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, odzyskiwanie
danych komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, powielanie
oprogramowania komputerowe, projektowanie i tworzenie
dedykowanego oprogramowania komputerowego, wypożyczanie komputerów i oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie serwerów i miejsca na serwerach [hosting],
udostępnianie miejsca na serwerach [strony internetowe],
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi w zakresie ochrony antywirusowej, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi
w zakresie projektowania interfejsów użytkownika, analizy
oprogramowania komputerowego, projektowanie graficzne
stron internetowych i aplikacji internetowych, projektowanie
graficzne oprogramowania komputerowego, usługi doradcze związane z użytecznością i funkcjonalnością oprogramowania komputerowego, administracja serwerami i oprogramowaniem serwerów komputerowych, usługi w zakresie
specjalistycznego doradztwa informatycznego [IT] dla sektora finansowego, to jest banków i firm ubezpieczeniowych
oraz sektora logistycznego i energetycznego.
483504
(220) 2018 03 14
SPORT RAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) SPORT RAW
(510), (511) 9 osłony na oczy do uprawiania sportów,
ochronne kaski sportowe, fajki z ustnikiem do oddychania pod wodą, sprzęt do nurkowania, elektroniczny sprzęt
do pomiaru danych podczas ćwiczeń, sprzęt elektroniczny
do wyświetlania danych uzyskanych podczas ćwiczeń, sprzęt
elektroniczny do szkoleń instruktażowych podczas ćwiczeń,
odtwarzacze MP3, odtwarzacze multimedialne, przenośne
elektroniczne urządzenia cyfrowe i związane z nimi oprogramowanie, monitory tętna (z wyjątkiem do użytku medycznego), liczniki kalorii, systemy do pomiaru i/lub zapisu czasu,
prędkości, przyspieszenia i ciężaru, 10 urządzenia monitoru(210)
(731)
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jące temperaturę do użytku medycznego, urządzenia o ćwiczeń fizycznych, do użytku medycznego, urządzenia do monitorowania ciśnienia do użytku medycznego, urządzenia
medyczne do mierzenia poziomu glukozy we krwi, urządzenia do pracy nad kondycją fizyczną do użytku medycznego,
urządzenia do pomiaru indeksu masy ciała BMI do użytku
medycznego, urządzenia medyczne do diagnozowania
potencjalnego zawału serca, urządzenia monitorujące oddychanie do użytku medycznego, urządzenia do rehabilitacji medycznej, urządzenia medyczne do wyświetlania
danych tomograficznych, systemy do pomiaru i/lub zapisu
tętna, zmian tętna i ciśnienia krwi, urządzenia do pomiaru
uderzeń serca, przyrządy do pomiaru ciśnienia krwi, wałki
piankowe do masażu, artykuły ortopedyczne, pasy brzuszne, bandaże elastyczne, bandaże ortopedyczne do stawów,
pasy medyczne, buty ortopedyczne, aparaty do masażu
estetycznego, aparatura medyczna do ćwiczeń fizycznych,
11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary,
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę, lampki do pojazdów, oświetlenie ogrodowe, urządzenia do nawadniania roślin, 12 pojazdy i urządzenia do poruszenia się drogą lądową, powietrzną lub wodną, rowery,
stabilizatory rowerowe, dętki do opon, opony, pompy, siodła,
szprychy, opony rowerowe bezdętkowe, lusterka, dzwonki,
łańcuchy, pedały, felgi, hamulce rowerowe, błotniki, zestawy
naprawcze do nakłuwania, kajaki, pontony, stojaki na bagaż,
stojaki na rowery, stojaki na narty do samochodów, wiosła,
łodzie, wózki ręczne, wózki golfowe, hulajnogi (pojazdy, deskorolki ,części i akcesoria do pojazdów), 14 biżuteria, zegarki, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, breloki
do kluczy, paski do zegarków, przyrządy do pomiaru czasu
w sporcie [stopery], 18 walizki, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasole, plecaki
sportowe, torby sportowe, kije trekkingowe, siodła do jazdy
konnej, 20 meble, meble ogrodowe, statuetki, figurki, działa
sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak
drewno, wosk, gips lub lub z tworzyw sztucznych, zawarte
w tej klasie, kojce, kołyski, poduszki, materace, 21 bidony
[puste], termoizolacyjne pojemniki na żywność lub napoje,
szczotki do stołów bilardowych, rękawice ogrodnicze, lodówki turystyczne, wkłady chłodzące do schładzania żywności i napojów, 22 siatki ogrodowe, namioty, liny, sznurki,
siatki, markizy, worki i torby z materiałów włókienniczych
do pakowania, hamaki, drabinki linowe, 24 tekstylia, narzuty
na łóżko, ręczniki, koce, sukno bilardowe, narzuty ochronne
na meble ogrodowe, śpiwory na kempingi, 25 odzież, odzież
sportowa, kimona, pasy do owijania kimon, znaczniki treningowe, skarpety sportowe, czepki kąpielowe, kostiumy kąpielowe, stroje plażowe, obuwie, obuwie sportowe, okrycia
głowy, 27 maty, maty do jogi, maty do zabawy, maty do zapasów, maty gimnastyczne, maty plażowe, plansze szermiercze, ochronne pokrycia podłogowe, 28 gry, zabawki, sprzęt
sportowy, artykuły gimnastyczne i sportowe (z wyjątkiem
odzieży) do koszykówki, siatkówki i siatkówki plażowej, piłki
nożnej, piłki ręcznej, rugby, hokeja, polo i waterpolo, tenisa
ziemnego, tenisa stołowego, squasha, badmintona, fitnessu,
sprzęt sportowy do ćwiczeń fizycznych i urządzenia do gimnastyki, stacjonarne rowery treningowe, ławki do ćwiczeń,
sprzęt do ćwiczeń brzucha, trampoliny, bieżnie, wiosła, kije
bilardowe, stoły bilardowe, kule bilardowe, kije golfowe, piłki
golfowe, narty, wiązania narciarskie, narty wodne, hantle, kręgle, pływaki (płetwy), łyżwy, wrotki, deskorolki, deski windsurfingowe, deski surfingowe, stoły do gry w piłkarzyki, siatki
tenisowe, rakietki do tenisa stołowego, piłki do tenisa stołowego, zjeżdżalnie, lotki, modele pojazdów, maski do zabawy,
akcesoria do pływania, ochraniacze do uprawiania sportu,
piłki sportowe, kije do gier z piłką, rakiety sportowe, rękawice
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wykonane specjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu, rolki, wrotki, deskorolki, akcesoria do deskorolek, rolek
i wrotek, drążki pogo, łyżwy, narty, snowboard, sanki [sprzęt
rekreacyjny], sanki [artykuły sportowe], dart, gry, latawce,
piłki, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, obuwia, nakryć
głowy, wyrobów optycznych i akcesoriów, artykułów i sprzętu sportowego, toreb sportowych każdego rodzaju, produktów i akcesoriów sportowych, w tym za pośrednictwem
wszystkich środków komunikacji online (Internet), mobilnej,
bezprzewodowej i zdalnej, prezentacja na każdego rodzaju
nośnikach komunikacyjnych odzieży, obuwia, nakryć głowy, wyrobów optycznych i akcesoriów, artykułów i sprzętu
sportowego, toreb sportowych każdego rodzaju, produktów
i akcesoriów sportowych w celu sprzedaży detalicznej i hurtowej, promowanie towarów, publikowanie bezpłatnych tekstów reklamowych, reklama bezpośrednia drogą pocztową
(ulotki, prospekty, druki, próbki), reklamy zewnętrzne, pokazy
towarów, promocja sprzedaży (dla osób trzecich), informacja i doradztwo handlowe dla konsumentów, organizowanie
wystaw i testów produktów sportowych w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży przez zarządzanie klubem dla klientów, w tym przez loterie i nagrody,
dodatki motywacyjne za użycie kart kredytowych i kart debetowych, dodatki motywacyjne za zakup, kupony rabatowe, sprzedaż i umowy konsumenckie dla klientów klubu.
483920
(220) 2018 03 22
MORAWSKA-NOWOSIELSKA BARBARA
PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZO-USŁUGOWE
VARIA, Warszawa
(540) PRAGA UNITED
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna gadżetów reklamowych: odzieży, odzieży sportowej, strojów plażowych
i kąpielowych, bielizny, T-shirtów, obuwia, nakryć głowy,
szalików, kalendarzy, toreb, plecaków, portfeli, pasków, kubeczków, naczyń, materiałów piśmiennych, materiałów biurowych, wyrobów kosmetycznych, wyrobów cukierniczych,
słodyczy, napojów, artykułów pamiątkarskich, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu gadżetów
reklamowych: odzieży, odzieży sportowej, strojów plażowych i kąpielowych, T-shirtów, obuwia, nakryć głowy, szalików, odzieży, kalendarzy, toreb, plecaków, portfeli, paków,
kubeczków, naczyń, wyrobów kosmetycznych, wyrobów
perfumeryjnych, artykułów piśmiennych, materiałów biurowych, wyrobów cukierniczych, słodyczy, napojów, artykułów pamiątkarskich, prowadzenie sklepów internetowych
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z gadżetami reklamowymi, takimi jak:odzież, odzież sportowa, stroje plażowe i kąpielowe, bielizna, T-shirty, obuwie,
nakrycia głowy, szaliki, kalendarze, torebki, plecaki, portfele,
paski, kubeczki, naczynia, materiały piśmienne, materiały
biurowe, wyroby kosmetyczne, wyroby cukiernicze, słodycze, napoje, artykuły pamiątkarskie, agencje reklamowe,
aktualizowanie i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, badania finansowe, badania z zakresu biznesu, badania opinii publicznej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi
w zakresie zarządzania biznesem, informacja handlowa, porady udzielane konsumentów dotyczące wyboru towarów
i usług, komputerowe pozyskiwanie danych do baz danych,
marketing ukierunkowany, komputerowe zarządzanie plikami, obróbka tekstów reklamowych, optymalizacja stron
komputerowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocyjnych, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie produktów do celów sprzedaży detalicznej, publikowanie tekstów reklamowych, reklama za pośrednictwem
nośników papierowych i sieci komputerowych, reklama typu
„płać za kliknięcie”, rozpowszechnianie reklam, zestawienia
statystyczne, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji gospodarczych za pośrednictwem stron internetowych, usługi handlu detalicznego on-line gadżetami
reklamowymi, takimi jak: odzież, odzież sportowa, stroje plażowe i kąpielowe, bielizna, T-shirty, obuwie, nakrycia głowy,
szaliki, kalendarze, torebki, plecaki, portfele, paski, kubeczki,
naczynia, materiały piśmienne, materiały biurowe, wyroby
kosmetyczne, wyroby cukiernicze, słodycze, napoje, artykuły
pamiątkarskie, usługi marketingowe, pośrednictwo w kojarzeniu kontrahentów, usługi przeglądu prasy, usługi public-relations, opracowywania graficzne dla celów reklamy, wynajem miejsc reklamowych.
(210) 483939
(220) 2018 03 22
(731) PACKIEWICZ WIOLETTA WP TRADE, Białystok
(540) Brooklyn PIZZA CLUB

(531) 07.11.01, 27.05.01, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 30 potrawy na bazie mąki, pizza, zapiekanki w cieście, ciasta zawierające mięso, mięso z warzywami
w cieście, makarony i dania na bazie makaronu, pierogi, gotowe dania i przekąski na bazie mąki, sosy do pizzy i potraw
na bazie mąki, 35 sprzedaż i dostarczanie dań na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet i sieci telefonicznych, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej,
promocja sprzedaży towarów świadczona na rzecz osób
trzecich, prezentacja oferty handlowej w Internecie, usługi w zakresie organizowania aukcji publicznych, 43 usługi
w zakresie prowadzenia barów, pizzerii, restauracji i kawiarni, usługi restauracyjne, usługi w zakresie przygotowywania
posiłków, przygotowywanie dań i napojów na zamówienie
oraz ich dostawa, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność
na zamówienie osób trzecich (catering), także za pomocą
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sieci komputerowej w systemie online, imprezy firmowe
w zakresie zapewnienia jedzenia i napojów, organizacja przyjęć, usługi w zakresie bankietów, zapewnianie pomieszczeń
na uroczystości, 45 zarządzane prawami autorskimi i prawami z zakresu własności intelektualnej.
(210) 483956
(220) 2018 03 23
(731) DIPANI AMIT PRAKASH, Janki
(540) BrünHöff Beste Qualität

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 krajalnice do chleba, młynki do kawy inne
niż o napędzie ręcznym, maszyny do wyrabiania kiełbasy,
krajalnice jako maszyny, maselnice i maszynki do siekania
mięsa, miksery jako maszyny, miksery elektryczne do celów
domowych, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, wyciskacze do owoców elektryczne domowe, 8 łyżki
do zupy, łyżki szumówki, manicure - zestawy do manicure,
maszynki do golenia elektryczne lub nieelektryczne, noże,
noże do maszynek do mięsa jako narzędzia, nieelektryczne
otwieracze do puszek, pompki ręczne, scyzoryki, siekiery,
skrobaki jako narzędzia, sztućce srebrne platerowane, sztućce ze srebra stołowe (noże, widelce i łyżki), ręczne tasaki
do siekania mięsa, tasaki do warzyw, widelce, żyletki, żelazka
elektryczne, otwieracze do puszek nieelektryczne, lokówki
elektrotermiczne do włosów, 9 alarmy, alarmy dźwiękowe,
czujniki, dzwonki alarmowe elektryczne, anteny, głośniki,
gniazdka, elektryczne wtyczki i inne kontakty, aparaty fotograficzne, celowniki fotograficzne, lornetki, lupy (optyka),
celki jako baterie, celki akumulatorowe, kalkulatory, dzwonki
sygnalizacyjne, kaski ochronne, kaski ochronne dla jeźdźców,
kaski dojazdy konnej, liczniki, liczniki obrotów, mierniki, okulary, binokle, lusterka optyczne, aparaty radiowe, odbiorniki
radiowe, radia samochodowe, słuchawki na uszy, urządzenia
telewizyjne, wagi, wagi pomostowe, kompasy jako przyrządy pomiarowe, kompasy okrętowe, 11 lampki elektryczne na choinki, czajniki elektryczne, elektryczne ekspresy
do kawy, grzejniki elektryczne, elektryczne lampy, grzejniki,
formy do wypiekania ciasta, elektryczne, formy do wypiekania wafli, elektryczne, zapalarki do gazu, zapalniczki do gazu,
elektryczne gofrownice, frytkownice elektryczne, grille, wyposażenie kuchenne do grilli elektrycznych, kuchenki, sprzęt
kuchenny elektryczny, abażury do lamp, szkła do lamp, obudowy do lamp, lampy elektryczne, lampy olejowe, latarki, latarki kieszonkowe, aparaty do suszenia owoców, pojemniki
na lód, popielniki do palenisk, reflektory samochodowe, suszarki do włosów, suszarki do bielizny elektryczne, suszarki
powietrza, światła do pojazdów, światła rowerowe, żyrandole, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, lampy
do oświetlenia akwarium, latarki kieszonkowe, elektryczne,
14 zegary ścienne, 18 kije do parasoli, skórzane etui na klucze, kółka do parasoli, laski, laski do wspinaczki, rączki do lasek
spacerowych, opaski skórzane, parasole, pokrowce na parasole, parasolki, druty do parasoli przeciwdeszczowych i przeciwsłonecznych, plecaki, plecaki turystyczne, portfele, siatki
na zakupy, teczki szkolne, walizeczki, walizy, torby na zakupy,
21 suszarki do bielizny, durszlaki, cedzaki, cedzaki jako przybory gospodarstwa domowego, deski do krojenia chleba,

16

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

deski do krojenia do kuchni, kosze na chleb, miseczki, miski,
miski ze szkła, łopatki do ciasta, formy do ciastek, cukiernice,
filiżanki, pudełka na herbatę, czajniczki do herbaty, czajniki
nieelektryczne, deski do prasowania, pokrowce na deski
do prasowania, dzbanki, dzbanki do kawy, nieelektryczne
dzbanki do parzenia kawy, nieelektryczne formy, foremki
do ciast jako przybory kuchenne, łopatki jako sztućce, frytkownice nieelektryczne, miksery domowe nieelektryczne,
gałki jako uchwyty porcelanowe, naczynia, garnki, garnki
do gotowania na parze, nieelektryczne garnki kuchenne jako
komplety, młynki do użytku domowego, ręczne gąbki do celów domowych, dozowniki do mydła, grille kuchenne, sitka
do herbaty, pojemniki kuchenne, lejki, zaparzaczki do herbaty, imbryki nieelektryczne, kosze na śmieci, lodówki turystyczne, młynki do kawy ręczne, otwieracze do butelek, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych,
patelnie, przybory kuchenne, młynki do pieprzu ręczne, pieprzniczki, solniczki, pokrywki do garnków, kubki, maselniczki,
prasy do czosnku jako sprzęt kuchenny, przybory do użytku
w gospodarstwie domowym, zestawy do przypraw, dozowniki ręczników papierowych metalowe, rondelki, tygielki, salaterki, sita jako przybory gospodarstwa domowego,
sitka do zaparzania herbaty, spryskiwacze, sitka do herbaty,
tace do użytku domowego, tarki jako sprzęt kuchenny, termosy, łyżki do mieszania jako przybory kuchenne, ceramika
do użytku kuchennego, ceramiczna zastawa stołowa, kubki
porcelanowe, serwis do kawy z porcelany, przybory toaletowe, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na kuchenne
ręczniki papierowe, stojak na papier toaletowy, łyżki cedzakowe, dziadki do orzechów.
(210) 483959
(220) 2018 03 23
(731) DIPANI AMIT PRAKASH, Janki
(540) BrünBërg

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 krajalnice do chleba, młynki do kawy inne niż
o napędzie ręcznym, maszyny do wyrabiania kiełbasy, krajalnice jako maszyny, maselnice i maszynki do siekania mięsa,
miksery jako maszyny, miksery elektryczne do celów domowych, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, wyciskacze do owoców elektryczne domowe, 8 łyżki do zupy,
łyżki szumówki, manicure - zestawy do manicure, maszynki do golenia elektryczne lub nieelektryczne, noże, noże
do maszynek do mięsa jako narzędzia, nieelektryczne otwieracze do puszek, pompki ręczne, scyzoryki, siekiery, skrobaki
jako narzędzia, sztućce srebrne platerowane, sztućce ze srebra stołowe (noże, widelce i łyżki), ręczne tasaki do siekania
mięsa, tasaki do warzyw, widelce, żyletki, żelazka elektryczne,
lokówki elektrotermiczne do włosów, 9 alarmy, alarmy dźwiękowe, czujniki, dzwonki alarmowe elektryczne, anteny, głośniki, gniazdka, elektryczne wtyczki i inne kontakty, aparaty
fotograficzne, celowniki fotograficzne, lornetki, lupy (optyka),
celki jako baterie, celki akumulatorowe, kalkulatory, dzwonki
sygnalizacyjne, kaski ochronne, kaski ochronne dla jeźdźców,
kaski do jazdy konnej, liczniki, liczniki obrotów, mierniki, okulary, binokle, lusterka optyczne, aparaty radiowe, odbiorniki
radiowe, radia samochodowe, słuchawki na uszy, urządzenia
telewizyjne, wagi, wagi pomostowe, kompasy jako przyrządy pomiarowe, kompasy okrętowe, 11 lampki elektryczne na choinki, czajniki elektryczne, elektryczne ekspresy
do kawy, grzejniki elektryczne, elektryczne lampy, grzejniki,

Nr ZT38/2018

formy do wypiekania ciasta, elektryczne, formy do wypiekania wafli, elektryczne, zapalarki do gazu, zapalniczki do gazu,
elektryczne gofrownice, frytkownice elektryczne, grille, wyposażenie kuchenne do grilli elektrycznych, kuchenki, sprzęt
kuchenny elektryczny, abażury do lamp, szkła do lamp, obudowy do lamp, lampy elektryczne, lampy olejowe, latarki, latarki kieszonkowe, aparaty do suszenia owoców, pojemniki
na lód, popielniki do palenisk, reflektory samochodowe, suszarki do włosów, suszarki do bielizny elektryczne, suszarki
powietrza, światła do pojazdów, światła rowerowe, żyrandole, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, lampy
do oświetlenia akwarium, latarki kieszonkowe, elektryczne,
14 zegary ścienne, 18 kije do parasoli, skórzane etui na klucze, kółka do parasoli, laski, laski do wspinaczki, rączki do lasek
spacerowych, opaski skórzane, parasole, pokrowce na parasole, parasolki, druty do parasoli przeciwdeszczowych i przeciwsłonecznych, plecaki, plecaki turystyczne, portfele, siatki
na zakupy, teczki szkolne, walizeczki, walizy, torby na zakupy,
21 suszarki do bielizny, durszlaki, cedzaki, cedzaki jako przybory gospodarstwa domowego, deski do krojenia chleba,
deski do krojenia do kuchni, kosze na chleb, miseczki, miski,
miski ze szkła, łopatki do ciasta, formy do ciastek, cukiernice,
filiżanki, pudełka na herbatę, czajniczki do herbaty, czajniki
nieelektryczne, deski do prasowania, pokrowce na deski
do prasowania, dzbanki, dzbanki do kawy, nieelektryczne
dzbanki do parzenia kawy, nieelektryczne formy, foremki
do ciast jako przybory kuchenne, łopatki jako sztućce, frytkownice nieelektryczne, miksery domowe nieelektryczne,
gałki jako uchwyty porcelanowe, naczynia, garnki, garnki
do gotowania na parze, nieelektryczne garnki kuchenne jako
komplety, młynki do użytku domowego, ręczne gąbki do celów domowych, dozowniki do mydła, grille kuchenne, sitka
do herbaty, pojemniki kuchenne, lejki, zaparzaczki do herbaty, imbryki nieelektryczne, kosze na śmieci, lodówki turystyczne, młynki do kawy ręczne, otwieracze do butelek, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych,
patelnie, przybory kuchenne, młynki do pieprzu ręczne, pieprzniczki, solniczki, pokrywki do garnków, kubki, maselniczki,
prasy do czosnku jako sprzęt kuchenny, przybory do użytku
w gospodarstwie domowym, zestawy do przypraw, dozowniki ręczników papierowych metalowe, rondelki, tygielki, salaterki, sita jako przybory gospodarstwa domowego,
sitka do zaparzania herbaty, spryskiwacze, sitka do herbaty,
tace do użytku domowego, tarki jako sprzęt kuchenny, termosy, łyżki do mieszania jako przybory kuchenne, ceramika
do użytku kuchennego, ceramiczna zastawa stołowa, kubki
porcelanowe, serwis do kawy z porcelany, przybory toaletowe, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na kuchenne
ręczniki papierowe, stojak na papier toaletowy, łyżki cedzakowe, dziadki do orzechów.
483974
(220) 2018 03 23
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) ENTitis
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.06, 29.01.15
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia medycznego, odżywki do celów
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leczniczych, żywność dla niemowląt, dodatki witaminowe
i mineralne, musujące tabletki witaminowe, napoje witaminizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty przeciwwirusowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze,
drażetki [lekarstwa], guma do żucia do celów medycznych,
żelki witaminowe, 10 wyroby medyczne mianowicie: kroplomierze do celów medycznych, kroplomierze do celów
leczniczych, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych,
aplikatory do leków, urządzenia do podawania leków, spraye
[aerozole] do celów medycznych, spraye do celów medycznych (ręczne -), urządzenia medyczne do ułatwiania inhalacji preparatów farmaceutycznych, urządzenia medyczne
do wprowadzania preparatów farmaceutycznych do ciała
człowieka, aspiratory do nosa, elektryczne aspiratory do odciągania plwocin, ręczne aspiratory do odciągania plwocin,
plastry do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory
do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów
antybakteryjnych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, pojemniki do aplikowania leków, artykuły do karmienia i smoczki, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne
[usztywniające], buteleczki do karmienia niemowląt, butelki
dla dzieci, butelki do przechowywania mleka matki, gryzaki
na ząbkowanie, inhalatory, kubeczki do podawania leków,
laktatory, łyżki do podawania leków, odciągacze mleka
z piersi, smoczki, zamknięcia do butelek do karmienia, 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje witaminizowane, napoje energetyzujące, napoje na bazie owoców lub
warzyw.
483975
(220) 2018 03 23
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) dierol
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia medycznego, odżywki do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, dodatki witaminowe
i mineralne, musujące tabletki witaminowe, napoje witaminizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty przeciwwirusowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze,
drażetki [lekarstwa], guma do żucia do celów medycznych,
żelki witaminowe, 10 wyroby medyczne mianowicie: kroplomierze do celów medycznych, kroplomierze do celów
leczniczych, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych,
aplikatory do leków, urządzenia do podawania leków, spraye
[aerozole] do celów medycznych, spraye do celów medycznych (ręczne -), urządzenia medyczne do ułatwiania inhalacji preparatów farmaceutycznych, urządzenia medyczne
do wprowadzania preparatów farmaceutycznych do ciała
człowieka, aspiratory do nosa, elektryczne aspiratory do odciągania plwocin, ręczne aspiratory do odciągania plwocin,
plastry do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory
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do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów
antybakteryjnych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, pojemniki do aplikowania leków, artykuły do karmienia i smoczki, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne
[usztywniające], buteleczki do karmienia niemowląt, butelki
dla dzieci, butelki do przechowywania mleka matki, gryzaki
na ząbkowanie, inhalatory, kubeczki do podawania leków,
laktatory, łyżki do podawania leków, odciągacze mleka
z piersi, smoczki, zamknięcia do butelek do karmienia, 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje witaminizowane, napoje energetyzujące, napoje na bazie owoców lub
warzyw.
(210) 484694
(220) 2018 04 11
(731) RADOMIŃSKI RADOSŁAW COLOMBUS, Izabelin
(540) GLASSTAR
(510), (511) 17 materiały i produkty izolacyjne z włókien,
żywic i tworzyw sztucznych oraz syntetycznych wykorzystywanych w budownictwie i przemyśle, w tym w postaci
geosyntetyków, geotkanin, geosiatek, geowłóknin, gekompozytów, 19 materiały i produkty wzmacniające i stabilizujące z włókien, żywic i tworzyw sztucznych oraz sytentycznych
wykorzystywanych w budownictwie i przemyśle, w tym
w postaci geosyntetyków, geotkanin, geosiatek, geowłóknin, geokompozytów, materiały budowlane niemetalowe,
w szczególności wykorzystywane przy budowie, naprawie
i remontach dróg, mostów, nasypów, skarp oraz budynków,
37 usługi budowlano-remontowe zwłaszcza w zakresie budowy, napraw i remontów dróg, mostów, nasypów, skarp
oraz budynków.
(210) 484695
(220) 2018 04 11
(731) RADOMIŃSKI RADOSŁAW COLOMBUS, Izabelin
(540) COLGRID
(510), (511) 17 materiały i produkty izolacyjne z włókien,
żywic i tworzyw sztucznych oraz syntetycznych wykorzystywanych w budownictwie i przemyśle, w tym w postaci
geosyntetyków, geotkanin, geosiatek, geowłóknin, geokompozytów, 19 materiały i produkty wzmacniające i stabilizujące z włókien, żywic i tworzyw sztucznych oraz syntetycznych
wykorzystywanych w budownictwie i w przemyśle, w tym
w postaci geosyntetyków, geotkanin, geosiatek, geowłóknin, geokompozytów, materiały budowlane niemetalowe,
w szczególności wykorzystywane przy budowie, naprawie
i remontach dróg, mostów, nasypów, skarp oraz budynków,
37 usługi budowlano-remontowe zwłaszcza w zakresie budowy, napraw i remontów dróg, mostów, nasypów, skarp
oraz budynków.
(210) 484696
(220) 2018 04 11
(731) RADOMIŃSKI RADOSŁAW COLOMBUS, Izabelin
(540) PETGRID
(510), (511) 17 materiały i produkty izolacyjne z włókien,
żywic i tworzyw sztucznych oraz syntetycznych wykorzystywanych w budownictwie i przemyśle, w tym w postaci
geosyntetyków, geotkanin, geosiatek, geowłóknin, geokompozytów, 19 materiały i produkty wzmacniające i stabilizujące z włókien, żywic i tworzyw sztucznych oraz syntetycznych
wykorzystywanych w budownictwie i w przemyśle, w tym
w postaci geosyntetyków, geotkanin, geosiatek, geowłóknin, geokompozytów, materiały budowlane niemetalowe,
w szczególności wykorzystywane przy budowie, naprawie
i remontach dróg, mostów, nasypów, skarp oraz budynków,
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37 usługi budowlano-remontowe zwłaszcza w zakresie budowy, napraw i remontów dróg, mostów, nasypów, skarp
oraz budynków.
484851
(220) 2018 04 16
ALFA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TANIKREDYT ALFA finance group

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 26.03.02, 26.03.12
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja
i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów,
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy,
fakturowanie, fotokopiowanie, 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, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach
wydawania oprogramowania, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób
trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
poszukiwania w zakresie patronatu, powielane dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja
programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania
wydarzeń sportowych, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie
reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów konta,
statystyczne zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji
[dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja
wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efek-
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tywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, usługi public relations, usługi
w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu
rynkowego, wyceny handlowe, wynajem bilboardów [tablic
reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie
materiałów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, 36 agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w zakresie długów, faktoring, fundusze inwestycyjne wzajemne,
informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, pośrednictwo giełdowe [akcje
i obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo
w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie pozwoleń
na emisję dwutlenku węgla, powiernictwo, pożyczanie pod
zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych,
przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe,
transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie
informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi finansowania, wynajem biur coworkingu, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe płatności z tytułu refundacji w imieniu osób
trzecich.
(210) 484992
(220) 2018 04 17
(731) TĘCZA TOMASZ INTEGRA TOOLS, Jelenia Góra
(540) INTEGRA TOOLS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 8 wiertła (narzędzia), gwintowniki (narzędzia),
frezy (narzędzia), pilniki (narzędzia).
(210) 485272
(220) 2017 09 25
(731) Omya AG, Oftringen, CH
(540) Omya Agrocarb
(510), (511) 1 substancje na bazie węglanu wapnia do ulepszania gleby.
485567
(220) 2018 06 20
POMOGĘ CI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kętrzyn
(540) POMOGĘ CI
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.14, 02.09.14
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi wsparcia prawnego,
usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi.
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485608
(220) 2018 05 04
ROTOMO 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Walendów
(540) Vietmama
(510), (511) 29 zupy, w tym wietnamska zupa pho, wietnamska zupa bun bo hue, wietnamska zupa bun tra ha noi,
wietnamska zupa bun bo nam bo, wietnamska zupa bun
mang vit, wietnamska zupa hu tieu, wietnamska zupa bun
rieu, wietnamska zupa bun oc, wietnamska zupa canh chua,
wietnamska zupa sup yen sao, napoje mleczne, desery owocowe, w tym wietnamski deser owocowy che, wietnamski
deser owocowy banh chuoi, wietnamski deser owocowy
nom hoa chuoi, gotowe desery, w tym wietnamski deser
banh trung thu, wietnamski deser banh flan, wietnamski deser tao pho, wientamski deser thach den, wietnamski deser
banh troi, wietnamski deser banh chay, wietnamski deser
banh khao mon, wietnamski deser thach rau cau, wietnamski deser ruou nep, wietnamski deser o mai, 30 dania gotowe
w tym sajgonki, wietnamskie danie gotowe goi cuon, wietnamskie danie gotowe mi xao, wietnamskie danie gotowe
doi tiet, wietnamskie danie gotowe tiet canh, wietnamskie
danie gotowe cha la lot, wietnamskie danie gotowe ca tim
kho to, wietnamskie danie gotowe bun thit nuong, wietnamskie danie gotowe banh bao, wietnamskie danie gotowe
banh chung, wietnamskie danie gotowe banh mi, wietnamskie danie gotowe com rang, wietnamskie danie gotowe
dau phu sot ca chua, wietnamskie danie gotowe thi kho
tau, wietnamskie danie gotowe trung vit lon, wietnamskie
danie gotowe doi tiet, wytrawne przekąski, w tym wietnamska wytrawna przekąska banh tet, wietnamska wytrawna
przekąska pho cuon, wietnamska wytrawna przekąska bahn
cuon, wietnamska wytrawna przekąska chao, wietnamska
wytrawna przekąska banh ran, wietnamska wytrawna przekąska banh bot loc, wietnamska wytrawna przekąska banh
te, wietnamska wytrawna przekąska banh beo, wietnamska
wytrawna przekąska banh duc, wietnamska wytrawna przekąska banh mi, wietnamska wytrawna przekąska banh xeo,
wietnamska wytrawna przekąska goi cuon, wietnamska wytrawna przekąska banh gio, wietnamska wytrawna przekąska nem chua, wietnamska wytrawna przekąska quay, kawa,
w tym wietnamska kawa ca phe sua da, wietnamska kawa ca
phe trung, herbata, 32 napoje orzeźwiające, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, w tym wietnamski napój owocowy sinh to, napoje półmrożone, lemoniada, w tym wietnamska lemoniada chanh muoi, 41 szkolenia w zakresie kuchni
wietnamskiej, 43 restauracje, usługi barowe, bary, usługi kateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem.
(210)
(731)

485609
(220) 2018 05 04
ROTOMO 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Walendów
(540) VIETMAMA
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 26.11.02, 02.03.04, 02.03.11, 08.07.01
(510), (511) 29 zupy, w tym wietnamska zupa pho, wietnamska zupa bun bo hue, wietnamska zupa bun tra ha noi,
wietnamska zupa bun bo nam bo, wietnamska zupa bun
mang vit, wietnamska zupa hu tieu, wietnamska zupa bun
rieu, wietnamska zupa bun oc, wietnamska zupa canh chua,
wietnamska zupa sup yen sao, napoje mleczne, desery owocowe, w tym wietnamski deser owocowy che, wietnamski
deser owocowy banh chuoi, wietnamski deser owocowy
nom hoa chuoi, gotowe desery, w tym wietnamski deser
banh trung thu, wietnamski deser banh flan, wietnamski deser tao pho, wientamski deser thach den, wietnamski deser
banh troi, wietnamski deser banh chay, wietnamski deser
banh khao mon, wietnamski deser thach rau cau, wietnamski deser ruou nep, wietnamski deser o mai, 30 dania gotowe
w tym sajgonki, wietnamskie danie gotowe goi cuon, wietnamskie danie gotowe mi xao, wietnamskie danie gotowe
doi tiet, wietnamskie danie gotowe tiet canh, wietnamskie
danie gotowe cha la lot, wietnamskie danie gotowe ca tim
kho to, wietnamskie danie gotowe bun thit nuong, wietnamskie danie gotowe banh bao, wietnamskie danie gotowe
banh chung, wietnamskie danie gotowe banh mi, wietnamskie danie gotowe com rang, wietnamskie danie gotowe
dau phu sot ca chua, wietnamskie danie gotowe thi kho
tau, wietnamskie danie gotowe trung vit lon, wietnamskie
danie gotowe doi tiet, wytrawne przekąski, w tym wietnamska wytrawna przekąska banh tet, wietnamska wytrawna
przekąska pho cuon, wietnamska wytrawna przekąska bahn
cuon, wietnamska wytrawna przekąska chao, wietnamska
wytrawna przekąska banh ran, wietnamska wytrawna przekąska banh bot loc, wietnamska wytrawna przekąska banh
te, wietnamska wytrawna przekąska banh beo, wietnamska
wytrawna przekąska banh duc, wietnamska wytrawna przekąska banh mi, wietnamska wytrawna przekąska banh xeo,
wietnamska wytrawna przekąska goi cuon, wietnamska wytrawna przekąska banh gio, wietnamska wytrawna przekąska nem chua, wietnamska wytrawna przekąska quay, kawa,
w tym wietnamska kawa ca phe sua da, wietnamska kawa ca
phe trung, herbata, 32 napoje orzeźwiające, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, w tym wietnamski napój owocowy sinh to, napoje półmrożone, lemoniada, w tym wietnamska lemoniada chanh muoi, 41 szkolenia w zakresie kuchni
wietnamskiej, 43 restauracje, usługi barowe, bary, usługi kateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem.
485611
(220) 2018 05 04
MALOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiaderno
(540) A MALOVE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.19, 27.05.24
(510), (511) 25 odzież, 42 projektowanie mody.
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485635
(220) 2018 04 30
BYCHAWSKI GRZEGORZ, TĘŻYCKI JACEK G.H. BETA
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) millimo

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.07.27
(510), (511) 30 kawa, aromaty kawowe, napoje na bazie
kawy, napoje kawowe z mlekiem, herbata, kakao, wyroby cukiernicze, lody, przyprawy, 35 sprzedaż artykułów spożywczych w tym kawy, kakao, herbaty, wyrobów cukierniczych,
lodów, przypraw, alkoholu, owoców, jarzyn, nabiału, mięsa
i przetworów mięsnych, napojów, pieczywa, wyrobów garmażeryjnych, sprzedaż wyrobów tytoniowych, kosmetycznych, chemicznych, artykułów gospodarstwa domowego,
książek, katalogów, kalendarzy, czasopism, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi promocyjne, organizowanie i planowanie
kampanii marketingowych i reklamowych, usługi związane
z wprowadzaniem produktów na rynek, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług,
świadczenie usług w zakresie rozpowszechniania materiałów
reklamowych i informacyjnych, usługi związane z przedstawicielstwem podmiotów zagranicznych, usługi menedżerskie, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, kojarzenie kontrahentów,
pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji
handlowych, pośrednictwo handlowe, 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie barów, restauracji, kafeterii, kawiarni,
katering, usługi związane z prowadzeniem hoteli.
485667
(220) 2018 05 07
STOWARZYSZENIE KRAKOWSKI ALARM SMOGOWY,
Kraków
(540) polski alarm smogowy
(210)
(731)

(531) 01.17.11, 29.01.13, 27.05.01, 09.07.25, 09.03.25, 24.17.09
(510), (511) 35 usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa
w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, 41 usługi edukacyjne związane z ochroną środowiska, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, 42 badania dotyczące
ochrony środowiska, usługi doradcze związane z badaniami
w dziedzinie ochrony środowiska, usługi doradcze w zakresie zanieczyszczenia środowiska, badania w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, usługi doradcze związane z bezpieczeństwem środowiska, zdalny monitoring powietrzny
związany z badaniami środowiska, publikowanie informacji
naukowych.
(210)
(731)

485740
(220) 2018 05 08
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„REGAMET” Krzysztof Boroń, Wacław Tryba
Spółka Jawna, Mielec
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(540) PURTEXT MATT PREMIUM

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 blacha, blacha aluminiowa, blacha [płyty, arkusze], blacha stalowa cienka, blacharskie materiały budowlane,
ocynkowana gruba blacha stalowa, blacha (płyty, arkusze)
z metalu, blacha metalowa, taśma walcowana i zwój taśmy
(szpula), dachowe rynny metalowe, dachy z metalu na konstrukcje, metalowa więźba dachowa, metalowe gonty, metalowe grzbiety dachu, metalowe materiały dachowe, metalowe naroża dachu, metalowe okna dachowe, metalowe
otwory dachowe, metalowe płyty dachowe, metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi,
metalowe pokrycia dachowe zawierające ogniwa słoneczne,
metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami
słonecznymi, ocynkowane arkusze blachy stalowej, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony
internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów
i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż
wysyłkowa następujących towarów: blacha, blacha aluminiowa, blacha [płyty, arkusze], blacha stalowa cienka, blacharskie
materiały budowlane, ocynkowana gruba blacha stalowa, blacha (płyty, arkusze) z metalu, blacha metalowa, taśma walcowana i zwój taśmy (szpula), dachowe rynny metalowe, dachy
z metalu na konstrukcje, metalowa więźba dachowa, metalowe gonty, metalowe grzbiety dachu, metalowe materiały
dachowe, metalowe naroża dachu, metalowe okna dachowe,
metalowe otwory dachowe, metalowe płyty dachowe, metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, metalowe pokrycia dachowe zawierające ogniwa
słoneczne, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi
ogniwami słonecznymi, ocynkowane arkusze blachy stalowej,
marketing, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach
internetowych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją następujących towarów: blacha,
blacha aluminiowa, blacha [płyty, arkusze], blacha stalowa
cienka, blacharskie materiały budowlane, ocynkowana gruba
blacha stalowa, blacha (płyty, arkusze) z metalu, blacha metalowa, taśma walcowana i zwój taśmy (szpula), dachowe rynny
metalowe, dachy z metalu na konstrukcje, metalowa więźba
dachowa, metalowe gonty, metalowe grzbiety dachu, metalowe materiały dachowe, metalowe naroża dachu, metalowe
okna dachowe, metalowe otwory dachowe, metalowe płyty
dachowe, metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi
ogniwami fotoelektrycznymi, metalowe pokrycia dachowe
zawierające ogniwa słoneczne, metalowe pokrycia dachowe
z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, ocynkowane arkusze blachy stalowej, udzielanie porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.
485754
(220) 2018 05 08
TVS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) TVS TELEWIZJA SILESIA

(210)
(731)
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(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 nagrania audiowizualne, kasety, płyty, płyty CD,
DVD i inne zapisywalne nośniki z nagraniami, 35 usługi w zakresie
agencji reklamowej, badania rynku i opinii publicznej, pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych baz danych
i komputerowego zarządzania plikami, reklama telewizyjna
i za pośrednictwem sieci komputerowych w tym sieci Internet,
publikowanie tekstów reklamowych, reklamy korespondencyjne
i prasowe, sortowanie danych w bazach komputerowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu (usługi domu medialnego), zarządzanie zbiorami informatycznymi,
obróbka tekstów i plików audiowizualnych, rozpowszechnianie
reklam i ogłoszeń reklamowych, 38 usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnej, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, transmisja i retransmisja programów
telewizyjnych za pomocą nadajników naziemnych i satelitarnych,
telewizja kablowa, telewizja interaktywna, przekaz cyfrowy, zlecenia przywoławcze realizowane przez środki łączności elektronicznej, 41 usługi w zakresie informacji o edukacji, rekreacji oraz
o imprezach rozrywkowych, organizowanie i obsługa konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, konkursów o charakterze
edukacyjnym lub rozrywkowym, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, montaż programów telewizyjnych, pisanie scenariuszy, usługi studia nagrań
i studia filmowego, usługi reporterskie, produkcja filmów, fotoreportaże i filmowanie na różnych nośnikach zapisu, telewizyjne
usługi rozrywkowe.

(531) 26.02.01, 26.02.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, biurowe maszyny
do stemplowania, bloki [artykuły papiernicze], broszury, chorągiewki papierowe, kalendarze, karton, koperty [artykuły
piśmienne], materiały do pisania, materiały szkoleniowe i instruktażowe, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notesiki
[notesy], ołówki, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze],
papier w arkuszach [artykuły piśmienne], pióra i długopisy
[artykuły biurowe], przybory szkolne [artykuły piśmienne],
przyrządy do pisania, pudełka z papieru lub kartonu, segregatory na luźne kartki, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, szyldy z papieru lub kartonu,
tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, torby papierowe, ulotki, 24 chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych, sztandary z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych, 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy],
kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów sportowych, publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, 45 doradztwo w zakresie bezpieczeństwa
fizycznego, ochrona osobista, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, zarządzanie prawami
autorskimi.

485758
(220) 2018 05 09
GENEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VITA-D-LIP
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, preparaty witaminowe do celów leczniczych
i prozdrowotnych, preparaty mineralne do celów leczniczych i prozdrowotnych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych i prozdrowotnych, suplementy diety.

(210)
(731)

(210)
(731)

485759
(220) 2018 05 09
GENEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FE-LIP
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, preparaty witaminowe do celów leczniczych
i prozdrowotnych, preparaty mineralne do celów leczniczych i prozdrowotnych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych i prozdrowotnych, suplementy diety.

485880
(220) 2018 05 11
GRUPA CEZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nowy Sącz
(540) PIZZA CEZAR

(210)
(731)

485860
(220) 2018 07 03
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK
ZAWODOWY FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW
WIĘZIENNICTWA, Warszawa
(540) NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 09.01.10, 08.07.04
(510), (511) 30 pizza, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary],
restauracje samoobsługowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe,
usługi restauracyjne.
485881
(220) 2018 05 11
GRUPA CEZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nowy Sącz
(540) PIZZA CEZAR
(510), (511) 30 pizza, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary],
restauracje samoobsługowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe,
usługi restauracyjne.
(210)
(731)

(210) 486039
(220) 2018 05 17
(731) BARDO ROBERT, Kraków
(540) cortech
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 6 wyroby ze stali, a mianowicie materiały stalowe takie jak płyty i arkusze blachy.

(210)
(731)
(540)
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486468
(220) 2018 05 28
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU, Poznań

486074
(220) 2018 05 18
AMBASADOR COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Serock
(540) SUPER GLUE MOCNY A AMBASADOR
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24,
24.09.05, 24.09.08, 03.01.02, 24.01.15
(510), (511) 1 kleje i preparaty klejące przeznaczone dla
przemysłu, klej skrobiowy, inny niż do użytku papierniczego
lub domowego, kleje do metalu, kleje do tworzyw sztucznych, kleje do szkła, kleje do materiałów ceramicznych,
kleje do drewna, kleje do gumy, kleje do kombinacji materiałowych, kleje do obuwia, kleje inne niż do zastosowań
domowych lub papierniczych, kleje do aluminium, 16 kleje
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego
i biurowego.
486081
(220) 2018 05 18
AMBASADOR COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Serock
(540) SUPER GLUE A AMBASADOR

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.09.02, 24.01.15, 03.01.02, 26.11.02
(510), (511) 1 kleje i preparaty klejące przeznaczone dla
przemysłu, klej skrobiowy, inny niż do użytku papierniczego
lub domowego, kleje do metalu, kleje do tworzyw sztucznych, kleje do szkła, kleje do materiałów ceramicznych,
kleje do drewna, kleje do gumy, kleje do kombinacji materiałowych, kleje do obuwia, kleje inne niż do zastosowań
domowych lub papierniczych, kleje do aluminium, 16 kleje
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego
i biurowego, opakowania blistrowe, drukowane materiały
opakowaniowe z papieru, opakowania z papieru lub kartonu.

(531) 26.03.04, 26.04.11, 26.05.10, 26.05.16, 24.17.25, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, akwaforty, albumy, almanachy, artykuły biurowe,
artykuły papiernicze, atlasy, bloczki do pisania, bloki listowe
do pisania , broszury, chusteczki papierowe do nosa, czasopisma, diagramy, druki, figurki i statuetki z papieru typu
mâché, gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, karty, kasetki
ozdobne na papeterie, zaciski do papieru, koperty [artykuły
piśmienne], książki, mapy, materiały do nauczania, materiały
drukowane, notesy podręczne, obwoluty, okładki papierowe
na dokumenty, ołówki, opakowania [artykuły papiernicze],
papeterie, pióra, pióra kulkowe, podręczniki [książki], podstawki pod kufle do piwa, prospekty, przybory do pisania,
przybory szkolne [artykuły piśmienne], przyrządy do pisania,
publikacje, pudełka kartonowe lub papierowe, reprodukcje
graficzne, serwetki papierowe, wyroby introligatorskie, zakładki do książek, 18 kufry podróżne, portfele na karty wizytowe, portmonetki, portmonetki z metali szlachetnych,
sakiewki ze skóry, teczki skórzane, torebki, walizki, 21 butelki,
czary nie z metali szlachetnych, dzbanki, dzbanki z metali
szlachetnych, etui na grzebienie, fajans, figurki z porcelany, terakoty lub szkła, flaszeczki z metali szlachetnych, flaszki z metali szlachetnych, filiżanki nie z metali szlachetnych, flaszeczki
nie z metali szlachetnych, kieliszki, kieliszki do jajek nie z metali szlachetnych, korkociągi, kryształ [wyroby szklane], kubki nie z metali szlachetnych, kubki z metali szlachetnych,
kufle z metali szlachetnych, kubki z papieru lub z tworzyw
sztucznych, kufle do piwa, kufle nie z metali szlachetnych,
łopatki [sztućce], łopatki do ciast, naczynia ceramiczne, naczynia z metali szlachetnych, naczynia nie z metali szlachetnych, naczynia stołowe, pałeczki do koktajli, podstawki pod
kieliszki nie z papieru i nie z tkanin, przybory do użytku domowego nie z metali szlachetnych, przybory kosmetyczne,
przybory kuchenne z metali szlachetnych, przybory kuchenne nie z metali szlachetnych, pucharki na owoce, statuetki
z porcelany, terakoty lub szkła, szklanki do napojów, wazony
nie z metali szlachetnych, wyroby ceramiczne, 25 bandany na szyję, berety, bielizna, bluzki koszulowe, buty, czapki,
czepki kąpielowe, daszki do czapek, kamizelki, kapelusze,
kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki sportowe,
krawaty, nakrycia głowy, obuwie, obuwie sportowe, odzież,
odzież z dzianin, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ubrania, 41 doradztwo zawodowe [porady w zakresie edukacji
lub kształcenia], edukacja, informacja o edukacji, kształcenie
praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nauczanie, nauczanie
korespondencyjne, nauczanie religii, obsługa publikacji elektronicznych on-line [nieprzesyłalnych], organizacja wystaw
związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
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organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie spektakli [usługi impresariów],
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, produkcja filmów, produkcja filmów na taśmach wideo, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie
książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
sprawdziany pedagogiczne, tłumaczenia, usługi muzealnicze [wystawy], wypożyczanie książek, edukacja na poziomie
wyższej uczelni, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów edukacyjnych, usługi w zakresie oświaty.
486532
(220) 2018 05 30
FIRMA KUPIECKA MITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstantynów Łódzki
(540) BANDASKA
(510), (511) 10 rajstopy przeciw żylakowe, pończochy do celów medycznych, rajstopy, opaski do celów medycznych,
pasy ortopedyczne, pasy rehabilitacyjne, pasy brzuszne,
bandaże elastyczne, bandaże podtrzymujące, gorsety, nakolanniki ortopedyczne, rękawice do celów medycznych, rękawice do masażu, 25 bielizna, rajstopy, pończochy, skarpety,
getry, napiętki, rajtuzy, trykoty, gorsety, podkolanówki, wyroby pończosznicze, odzież, piżamy, bielizna kąpielowa, ubiory plażowe, legginsy, nakrycia głowy, opaski pończosznicze
i bieliźniarskie przeciw otarciom, odzież, obuwie, odzież
gimnastyczna, odzież sportowa, kostiumy kąpielowe, odzież
treningowa.
(210)
(731)

486546
(220) 2018 05 30
FIRMA KUPIECKA MITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstantynów Łódzki
(540) BANDASKl
(510), (511) 10 rajstopy przeciw żylakowe, pończochy do celów medycznych, rajstopy, opaski do celów medycznych,
pasy ortopedyczne, pasy rehabilitacyjne, pasy brzuszne,
bandaże elastyczne, bandaże podtrzymujące, gorsety, nakolanniki ortopedyczne, rękawice do celów medycznych, rękawice do masażu, 25 bielizna, rajstopy, pończochy, skarpety,
getry, napiętki, rajtuzy, trykoty, gorsety, podkolanówki, wyroby pończosznicze, odzież, piżamy, bielizna kąpielowa, ubiory plażowe, legginsy, nakrycia głowy, opaski pończosznicze
i bieliźniarskie przeciw otarciom, odzież, obuwie, odzież
gimnastyczna, odzież sportowa, kostiumy kąpielowe, odzież
treningowa.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
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usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z art)4cułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, 37 konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, naprawa
układów hamulcowych do pojazdów, naprawa układów
zawieszenia do pojazdów, naprawa i konserwacja tapicerki,
czyszczenia tapicerki, naprawa, konserwacja i tankowanie
pojazdów, naprawa osi do pojazdów, stacje obsługi pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie pojazdów, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
instalacji do mycia pojazdów, zakładanie i naprawa opon
do pojazdów, odnawianie pojazdów, polerowanie pojazdów,
smarowanie pojazdów, konserwacja pojazdów, przegląd pojazdów, remont pojazdów, malowanie pojazdów, czyszczenie pojazdów, mycie pojazdów, kompleksowe czyszczenie
pojazdów, polerowanie [czyszczenie] pojazdów, regeneracja
silników pojazdów, naprawa powypadkowa pojazdów, konserwacja pojazdów mechanicznych, usługi tuningu pojazdów, usługi napraw awarii pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, usługi stacji obsługi pojazdów, instalowanie
części do pojazdów, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, montaż [instalowanie] części do pojazdów, kontrola
pojazdów przed przeprowadzeniem naprawy, instalowanie
urządzeń do zabezpieczania pojazdów, usługi wymiany szyb
samochodowych, usługi w zakresie konserwacji szyb przednich w pojazdach.
(210) 486580
(220) 2018 05 31
(731) PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania.
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania
się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, autobusy, autokary,
kolejki linowe, lokomotywy, pociągi, samochody, samoloty,
statki, tramwaje, wagony tramwajowe, wagony kolejowe,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 39 transport, transport ludzi i towarów koleją, drogą, powietrzem
i wodą, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie
podróży kolejowych, usługi przechowywania bagażu, usługi
wypożyczania samochodów, udzielanie informacji w zakresie rozkładu jazdy, rezerwacja miejsc w pociągach, autobusach i samolotach, usługi dotyczące wagonów sypialnych.
(210) 486643
(220) 2018 06 04
(731) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Energa

486558
(220) 2018 05 30
NOWACZYK DANUTA, NOWACZYK ROBERT
AUTOKLINIKA SPÓŁKA CYWILNA, Poznań

(531) 18.01.07, 18.01.23
(510), (511) 35 usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży,

(531) 01.15.23, 24.15.01, 24.15.13, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 12 mobilne pojazdy/urządzenia do poruszania
się, mobilne pojazdy/urządzenia do poruszania się zasilane
elektrycznie.
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486651
(220) 2018 06 04
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) TAMIVIL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

(210) 486657
(220) 2018 06 04
(731) WOJCIECHOWSKI WOJCIECH, Gdańsk
(540) HOTEL CONTINENTAL HC AQUA & SPA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 01.15.09, 26.01.02
(510), (511) 43 hotele, domy turystyczne, motele, noclegi,
domy dla ludzi w podeszłym wieku, rezerwacje kwater, restauracje, stołówki, bary i inne usługi gastronomiczne, kawiarnie, kafeterie, kafejki internetowe, eksploatacja terenów
kempingowych, usługi w zakresie zakwaterowania obozów
wakacyjnych, wynajmowanie sal na posiedzenia, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie krzeseł i stołów, bielizny
stołowej i zastawy stołowej, 44 usługi salonów piękności,
a w tym zabiegi kosmetyczne obejmujące: masaże, makijaże,
manicure, pedicure, depilacja, kosmetyka medyczna, usługi
w zakresie dermatologii kosmetycznej jak: usuwanie znamion, brodawek, plam starczych, tatuowanie, usługi w zakresie odnowy biologicznej, fizjoterapia, salony fryzjerskie, solaria, leczenie nadwagi i otyłości, porady dietetyczne, domy
dla rekonwalescentów, domy dla osób w podeszłym wieku,
hospicja, implantacja, usługi dentystyczne, aromaterapia, fizjoterapia, fizykoterapia, salony fryzjerskie, masaże, układanie
kompozycji kwiatowych, wykonywanie wieńców.
486697
(220) 2018 06 04
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) TIOCOLIS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

(210) 486739
(220) 2018 06 05
(731) ZIELIŃSKI RAFAŁ TERMWALL, Rzeszów
(540) Karpaty Zdrój
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 06.01.01
(510), (511) 32 woda mineralna, woda stołowa, woda gazowana, woda źródlana, napoje izotoniczne.
(210) 486818
(220) 2018 06 06
(731) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Idea Bank Partner
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące,
akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami,
bankomaty, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt
przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia
ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie kodowane
karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych, karty
inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym współdziałanie
z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, kart kredytowych,
kart debetowych i kart płatniczych, programy komputerowe
ładowane: programy komputerowe zapisane na chipach,
dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, programy
komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe, programy komputerowe systemu operacyjnego,
oprogramowania do zabezpieczenia składów danych oraz
wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta używanych przez osoby oraz instytucje bankowe i finansowe,
sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne i oprogramowanie do umożliwiania płatności za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie
komputerowe umożliwiające dostęp do kont płatniczych
za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych,
sprzęt i oprogramowanie komputerowe do kodowania
i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania i przekazywania danych klienta, informacji na temat konta i transakcji
osób indywidualnych, instytucji bankowych i finansowych,
bezpieczne terminale transakcji elektronicznych, 16 papier,
tektura, publikacje dotyczące finansów, bankowości, leasingu, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne zawarte w tej
klasie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych
lub do celów domowych, materiały przeznaczone 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 nie ujęte w innych klasach, materiały do pakowania z papieru, torby papierowe do pakowania, czcionki
drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane, publikacje papierowe, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały
biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe dotyczące
finansów, bankowości, leasingu, kart kredytowych, inwestycji
i ubezpieczeń, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pomoc i usługi organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospo-
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darczymi i handlowymi, usługi audytorskie, usługi księgowe
i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg,
przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów,
informacja podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, pomoc przy prowadzeniu franszyzy, usługi
doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane
z prowadzeniem franszyzy, usługi specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa
handlowego, usługi agencji importowo - eksportowych
i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności
gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi przenoszenia
przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo
w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy
kosztów, usługi badań statystycznych i przeprowadzania
wyceny działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach
komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji
danych w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi reklamy i promocji, usługi public relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie
powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi
i tradycyjnymi, informacja o ww. usługach, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie
nieruchomości, usługi bankowe, pośrednictwo finansowe,
usługi elektronicznego transferu środków finansowych i walut, rozliczanie transakcji finansowych za pośrednictwem
elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi elektronicznych płatności w Internecie, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne, leasing finansowy, leasing
operacyjny, leasing konsumencki, finansowanie zakupów
na raty, usługi ściągania należności, usługi skupu długów,
usługi pośrednictwa w zakresie kupna i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności, w tym windykacja sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności, usługi świadczeń emerytalnych, usługi funduszy emerytalno-rentowych, usługi
finansowe dla emerytów, usługi lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, tworzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie programów i planów systematycznego
oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu
papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe, usługi zarządzania
aktywami finansowymi tj. zarządzania portfelem na zlecenie
klienta, usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi - raporty, analizy i opracowania na zamówienie
klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów
akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania prospektów
emisyjnych, usługi wprowadzania akcji spółek do publiczne-
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go obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, informacja finansowa - usługi przygotowywania finansowych memorandów informacyjnych,
usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek
na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi
gwarantowania emisji papierów wartościowych, usługi underwritingu, pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie
i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub
zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie
usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyjnych,
usługi czynności powierniczych, zarządzanie funduszami
powierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych,
zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu
własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek towarzystwa funduszy
inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu na zakup
papierów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania
ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych
i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, usługi clearingowe, usługi faktoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie
wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie
rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych
i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń
i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami
dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie
skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych,
dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie
na zlecenie innych banków określonych czynności bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie
i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych, usługi operacji finansowych związanych
z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości,
zarządzanie majątkiem, usługi agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi dzierżawy majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta
w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lokali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami,
usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi finansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipoteką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi pozyskiwania
i zakupu gruntu pod inwestycje budowlane, finansowanie
działalności deweloperskiej, organizowanie funduszy na cele
dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze
dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, informacja
o ww. usługach, 38 telekomunikacja, usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie
łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale
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komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe oraz
poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych,
usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej
i skrzynek mailowych, usługi transmisji internetowych, mianowicie przekazywanie dźwięku i obrazu poprzez sieć internetową, udostępnianie portali internetowych, prowadzenie
forum on-line, usługi przydzielania dostępu do portali komunikacyjnych i informacyjnych oraz przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu poprzez portale komunikacyjne
i informacyjne, umożliwianie dostępu do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do platformy internetowej
używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie
dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta
przez Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii,
wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi łączności
telefonicznej, informacja o ww. usługach, 41 usługi nauczania, usługi kształcenia, usługi w dziedzinie rozrywki, usługi
w dziedzinie sportu i kultury, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych,
wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów
i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, organizacja loterii,
festiwali, imprez plenerowych, organizacja i prowadzenie
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie wystaw w celach sportowych, edukacyjno - szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach, 42 usługi wykonywania
badań naukowych i technicznych oraz ich projektowanie,
analizy przemysłowe i usługi wykonywania badań w dziedzinie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów
komputerowych i programów komputerowych, konsulting
w zakresie komputerów i programów komputerowych, programowanie komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie programów zapisanych we właściwym języku dla danego
komputera do użycia w komputerach i systemach, projektowanie oprogramowania dostosowanego do potrzeb poszczególnych grup użytkowników, projektowanie systemów
komputerowych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości,
leasing i wynajem programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i opracowywanie portali internetowych, tworzenie oprogramowania dla portali internetowych, usługi prowadzenia portali
internetowych, ich konserwacja i hosting, 45 licencjonowanie programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, usługi prawne, udzielanie porad prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opinii
i analiz prawnych, opracowywanie projektów aktów praw-
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nych, zastępstwo prawne i procesowe, występowanie przed
sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, mediacje, sprawy
sporne, usługi zarządzania własnością intelektualną.
(210) 486821
(220) 2018 06 06
(731) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Idea Bank Partner

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.06
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące,
akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami,
bankomaty, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt
przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia
ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie kodowane
karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych, karty
inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym współdziałanie
z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, kart kredytowych,
kart debetowych i kart płatniczych, programy komputerowe
ładowane: programy komputerowe zapisane na chipach,
dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, programy
komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe, programy komputerowe systemu operacyjnego,
oprogramowania do zabezpieczenia składów danych oraz
wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta używanych przez osoby oraz instytucje bankowe i finansowe,
sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne i oprogramowanie do umożliwiania płatności za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie
komputerowe umożliwiające dostęp do kont płatniczych
za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych,
sprzęt i oprogramowanie komputerowe do kodowania
i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania i przekazywania danych klienta, informacji na temat konta i transakcji
osób indywidualnych, instytucji bankowych i finansowych,
bezpieczne terminale transakcji elektronicznych, 16 papier,
tektura, publikacje dotyczące finansów, bankowości, leasingu, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne zawarte w tej
klasie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych
lub do celów domowych, materiały przeznaczone 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 nie ujęte w innych klasach, materiały do pakowania z papieru, torby papierowe do pakowania, czcionki
drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane, publikacje papierowe, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały
biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe dotyczące
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finansów, bankowości, leasingu, kart kredytowych, inwestycji
i ubezpieczeń, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pomoc i usługi organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, usługi księgowe
i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg,
przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów,
informacja podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, pomoc przy prowadzeniu franszyzy, usługi
doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane
z prowadzeniem franszyzy, usługi specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa
handlowego, usługi agencji importowo - eksportowych
i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności
gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi przenoszenia
przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo
w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy
kosztów, usługi badań statystycznych i przeprowadzania
wyceny działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie
zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach
komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji
danych w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi reklamy i promocji, usługi public relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie
powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi
i tradycyjnymi, informacja o ww. usługach, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie
nieruchomości, usługi bankowe, pośrednictwo finansowe,
usługi elektronicznego transferu środków finansowych i walut, rozliczanie transakcji finansowych za pośrednictwem
elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi elektronicznych płatności w Internecie, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne, leasing finansowy, leasing
operacyjny, leasing konsumencki, finansowanie zakupów
na raty, usługi ściągania należności, usługi skupu długów,
usługi pośrednictwa w zakresie kupna i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności, w tym windykacja sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności, usługi świadczeń emerytalnych, usługi funduszy emerytalno-rentowych, usługi
finansowe dla emerytów, usługi lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, tworzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie programów i planów systematycznego
oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu
papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papie-
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rów wartościowych, notowania giełdowe, usługi zarządzania
aktywami finansowymi tj. zarządzania portfelem na zlecenie
klienta, usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi - raporty, analizy i opracowania na zamówienie
klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów
akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania prospektów
emisyjnych, usługi wprowadzania akcji spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, informacja finansowa - usługi przygotowywania finansowych memorandów informacyjnych,
usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek
na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi
gwarantowania emisji papierów wartościowych, usługi underwritingu, pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie
i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub
zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyjnych,
usługi czynności powierniczych, zarządzanie funduszami
powierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych,
zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu
własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek towarzystwa funduszy
inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu na zakup
papierów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania
ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych
i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, usługi clearingowe, usługi faktoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie
wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie
oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych,
przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych
i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie
skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych,
dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności bankowych,
wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu
działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi agencji pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami, usługi dzierżawy majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta
w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lokali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami,
usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi finansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipoteką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi pozyskiwania
i zakupu gruntu pod inwestycje budowlane, finansowanie
działalności deweloperskiej, organizowanie funduszy na cele
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dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze
dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, informacja
o ww. usługach, 38 telekomunikacja, usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie
łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale
komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe oraz
poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych,
usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej
i skrzynek mailowych, usługi transmisji internetowych, mianowicie przekazywanie dźwięku i obrazu poprzez sieć internetową, udostępnianie portali internetowych, prowadzenie
forum on-line, usługi przydzielania dostępu do portali komunikacyjnych i informacyjnych oraz przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu poprzez portale komunikacyjne
i informacyjne, umożliwianie dostępu do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do platformy internetowej
używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie
dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta
przez Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii,
wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi łączności
telefonicznej, informacja o ww. usługach, 41 usługi nauczania, usługi kształcenia, usługi w dziedzinie rozrywki, usługi
w dziedzinie sportu i kultury, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych,
wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów
i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych,
organizacja zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń,
konkursów i wystaw, organizowanie wystaw w celach sportowych, edukacyjno - szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach, 42 usługi wykonywania badań naukowych i technicznych oraz ich projektowanie, analizy
przemysłowe i usługi wykonywania badań w dziedzinie
sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów
komputerowych i programów komputerowych, konsulting
w zakresie komputerów i programów komputerowych, programowanie komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie programów zapisanych we właściwym języku dla danego
komputera do użycia w komputerach i systemach, projektowanie oprogramowania dostosowanego do potrzeb poszczególnych grup użytkowników, projektowanie systemów
komputerowych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości,
leasing i wynajem programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i opracowywanie portali internetowych, tworzenie oprogramowania dla portali internetowych, usługi prowadzenia portali
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internetowych, ich konserwacja i hosting, 45 licencjonowanie programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, usługi prawne, udzielanie porad prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opinii
i analiz prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, zastępstwo prawne i procesowe, występowanie przed
sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, mediacje, sprawy
sporne, usługi zarządzania własnością intelektualną.
(210) 486824
(220) 2018 06 06
(731) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Idea Partner
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące,
akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami,
bankomaty, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt
przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia
ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie kodowane
karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych, karty
inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym współdziałanie
z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, kart kredytowych,
kart debetowych i kart płatniczych, programy komputerowe
ładowane: programy komputerowe zapisane na chipach,
dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, programy
komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe, programy komputerowe systemu operacyjnego,
oprogramowania do zabezpieczenia składów danych oraz
wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta używanych przez osoby oraz instytucje bankowe i finansowe,
sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne i oprogramowanie do umożliwiania płatności za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie
komputerowe umożliwiające dostęp do kont płatniczych
za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych,
sprzęt i oprogramowanie komputerowe do kodowania
i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania i przekazywania danych klienta, informacji na temat konta i transakcji
osób indywidualnych, instytucji bankowych i finansowych,
bezpieczne terminale transakcji elektronicznych, 16 papier,
tektura, publikacje dotyczące finansów, bankowości, leasingu, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne zawarte w tej
klasie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych
lub do celów domowych, materiały przeznaczone 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 nie ujęte w innych klasach, materiały do pakowania z papieru, torby papierowe do pakowania, czcionki
drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane, publikacje papierowe, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały
biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe dotyczące
finansów, bankowości, leasingu, kart kredytowych, inwestycji
i ubezpieczeń, 35 reklama, zarządzanie w działalności han-
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dlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pomoc i usługi organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, usługi księgowe
i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg,
przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów,
informacja podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, pomoc przy prowadzeniu franszyzy, usługi
doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane
z prowadzeniem franszyzy, usługi specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa
handlowego, usługi agencji importowo-eksportowych
i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności
gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi przenoszenia
przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo
w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy
kosztów, usługi badań statystycznych i przeprowadzania
wyceny działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie
zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach
komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi reklamy i promocji, usługi
public relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie
powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi
i tradycyjnymi, informacja o ww. usługach, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie
nieruchomości, usługi bankowe, pośrednictwo finansowe,
usługi elektronicznego transferu środków finansowych i walut, rozliczanie transakcji finansowych za pośrednictwem
elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi elektronicznych płatności w Internecie, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne, leasing finansowy, leasing
operacyjny, leasing konsumencki, finansowanie zakupów
na raty, usługi ściągania należności, usługi skupu długów,
usługi pośrednictwa w zakresie kupna i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności, w tym windykacja sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności, usługi świadczeń emerytalnych, usługi funduszy emerytalno-rentowych, usługi
finansowe dla emerytów, usługi lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, tworzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie programów i planów systematycznego
oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu
papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe, usługi zarządzania
aktywami finansowymi tj. zarządzania portfelem na zlecenie
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klienta, usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi - raporty, analizy i opracowania na zamówienie
klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów
akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania prospektów
emisyjnych, usługi wprowadzania akcji spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, informacja finansowa - usługi przygotowywania finansowych memorandów informacyjnych,
usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek
na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi
gwarantowania emisji papierów wartościowych, usługi underwritingu, pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie
i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub
zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie
usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyjnych,
usługi czynności powierniczych, zarządzanie funduszami
powierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych,
zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu
własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont
emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek towarzystwa
funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu
na zakup papierów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi
zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, usługi clearingowe, usługi faktoringu,
usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat
terminowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie
operacji wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji
i przelewów elektronicznych, przyjmowanie i dokonywanie
lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie
i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie
obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych
oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych banków określonych
czynności bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie
terminowych operacji finansowych, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena aktywów ruchomych
i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi dzierżawy
majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania
na zamówienie klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lokali komercyjnych, usługi administrowania
nieruchomościami, usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi finansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipoteką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi pozyskiwania i zakupu gruntu pod inwestycje
budowlane, finansowanie działalności deweloperskiej, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie
finansowe, usługi doradcze dotyczące wszystkich usług uję-
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tych w tej klasie, informacja o ww. usługach, 38 telekomunikacja, usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi
przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności do przesyłania
takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci
światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio,
telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej
poprzez terminale komputerowe oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie
aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania dostępu
i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi
transmisji internetowych, mianowicie przekazywanie dźwięku i obrazu poprzez sieć internetową, udostępnianie portali
internetowych, prowadzenie forum on-line, usługi przydzielania dostępu do portali komunikacyjnych i informacyjnych
oraz przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu poprzez portale komunikacyjne i informacyjne, umożliwianie
dostępu do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu
do platformy internetowej używanej do inwestowania
na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności
umożliwiających obsługę klienta przez Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie modemów,
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi łączności telefonicznej, informacja
o ww. usługach, 41 usługi nauczania, usługi kształcenia, usługi w dziedzinie rozrywki, usługi w dziedzinie sportu i kultury,
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet,
prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań
wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych
i telewizyjnych, organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja
zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez
plenerowych, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów
i wystaw, organizowanie wystaw w celach sportowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja o ww.
usługach, 42 usługi wykonywania badań naukowych i technicznych oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi wykonywania badań w dziedzinie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, projektowanie i ulepszanie
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, ekspertyzy
w zakresie komputerów, systemów komputerowych i programów komputerowych, konsulting w zakresie komputerów
i programów komputerowych, programowanie komputerów
na zlecenie, projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie programów zapisanych we właściwym języku dla danego komputera do użycia w komputerach
i systemach, projektowanie oprogramowania dostosowanego do potrzeb poszczególnych grup użytkowników, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie lokalnych
sieci komputerowych, doradztwo w zakresie informatyzacji
rachunkowości, leasing i wynajem programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i opracowywanie portali internetowych, tworzenie
oprogramowania dla portali internetowych, usługi prowadzenia portali internetowych, ich konserwacja i hosting,
45 licencjonowanie programów komputerowych i oprogra-
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mowania komputerowego, usługi prawne, udzielanie porad
prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz,
umów, opinii i analiz prawnych, opracowywanie projektów
aktów prawnych, zastępstwo prawne i procesowe, występowanie przed sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, mediacje, sprawy sporne, usługi zarządzania własnością
intelektualną.
486825
(220) 2018 06 25
MAZUREK KATARZYNA, MAZUREK PIOTR
HOTEL DUNAJEC SPÓŁKA CYWILNA, Zgłobice
(540) HOTEL & RESTAURACJA Hotel Dunajec
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.02, 01.01.04, 26.11.02
(510), (511) 43 usługi w zakresie prowadzenia hoteli, usługi
restauracyjne i cateringowe, usługi w zakresie prowadzenie
restauracji, kawiarni, barów, stołówek i innych placówek gastronomicznych, wynajmowanie sal na posiedzenia, biura
zakwaterowania, dokonywania rezerwacji restauracji i posiłków, domy dla ludzi starszych i podeszłym wieku, domy turystyczne, doradztwo kulinarne, dostarczanie żywności za pośrednictwem furgonetek, elektroniczne usługi informacyjne
związane z hotelami, herbaciarnie, hostele i schroniska.
486867
(220) 2018 06 08
EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) JUICE&ENERGY
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(210)
(731)

486870
(220) 2018 06 08
FHU WILMAT L. MATECKI A. WIŚNIEWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Toruń
(540) FREE-E
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 filtry powietrza do silników motocyklowych,
rozruszniki nożne do motocykli, dynama do rowerów, 8 narzędzia ręczne do naprawy pojazdów, podnośniki do motocykli obsługiwane ręcznie, 9 kaski motocyklowe, gogle dla
motocyklistów, kaski ochronne dla motocyklistów, artykuły
odzieży ochronnej dla motocyklistów do ochrony przed wypadkami lub urazami, kaski dla rowerzystów, kaski ochronne
dla rowerzystów, okulary dla rowerzystów, zamki rowerowe
(elektryczne), prędkościomierze rowerowe, 11 oświetlenie
do motocykli, światła do rowerów, 12 rowery, rowery elektryczne, motocykle, motorowery, części i akcesoria do motocykli, części i akcesoria do motorowerów, części i akcesoria
do rowerów, 25 buty motocyklowe, rękawice motocyklowe,
kurtki motocyklowe, stroje nieprzemakalne dla motocyklistów, odzież skórzana dla motocyklistów, odzież do jazdy
na motocyklu, odzież dla rowerzystów, rękawiczki dla rowe-
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rzystów, buty do jazdy na rowerze, 35 usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, 37 konserwacja,
serwis i naprawa rowerów, konserwacja, serwis i naprawa
motocykli, konserwacja, serwis i naprawa motorowerów.
(210) 486942
(220) 2018 06 11
(731) POPEK ALICJA, Warszawa
(540) RESTRULES

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.16, 26.04.17, 11.01.01, 11.01.03, 11.01.04,
11.03.09
(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, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej
w obszarze usług gastronomicznych, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, informacja o działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą w obszarze usług gastronomicznych, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą w obszarze usług
gastronomicznych, badania rynkowe, badania opinii publicznej, sprzedaż sprzętu gastronomicznego, analiza ekonomiczna i marketingowa lokalizacji nieruchomości pod usługi
gastronomiczne, handlowe informacje i porady w zakresie
wyboru urządzeń do gastronomii, pomoc dotycząca działalności gospodarczej polegająca na doradztwie w zakresie pozyskiwania pozwoleń na prowadzenie usług gastronomicznych, 36 doradztwo w zakresie wynajmu nieruchomości
pod usługi gastronomiczne, 41 szkolenia personelu restauracji, kształcenie praktyczne jako pokazy, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie seminariów,
warsztatów [szkolenia], szkolenia z zakresu prowadzenia restauracji, 43 doradztwo w zakresie wypożyczania urządzeń
do gastronomii.
486944
(220) 2018 06 11
STOWARZYSZENIE IM. PROF. ZBIGNIEWA HOŁDY,
Warszawa
(540) Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje, czasopisma,
dzienniki, gazety, książki, broszury, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały informacyjne, plakaty, przybory do pi(210)
(731)
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sania, artykuły piśmienne, papierowa bielizna stołowa, papierowe kapelusze, czapki i daszki, teczki papierowe, bloczki
karteczek samoprzylepnych, bloczki do pisania, chorągiewki
papierowe, kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywania,
karty pocztowe, nalepki, naklejki notatniki, obwoluty papierowe na dokumenty, segregatory, skoroszyty na dokumenty,
zeszyty, 35 badania opinii publicznej, monitorowanie, analiza
i ocena działalności organów władzy publicznej, informacja
o powyższych usługach, organizowanie i zarządzanie zgromadzeniami obywateli, grup obywateli i innych grup społecznych
i zawodowych, organizacyjne wspieranie badań naukowych
oraz propagowanie wyników ww. badań naukowych, usługi
ekonomiczne, reklama, usługi w zakresie promocji, promocja
organizacji społecznych lub idei społecznych, usługi w zakresie public relations, 41 nauczanie, kształcenie, szkolenia, organizowanie i prowadzenie kongresów, konferencji, sympozjów,
warsztatów, seminariów, szkoleń, imprez, spotkań i zjazdów,
działalność kulturalna, działalność wydawnicza, publikowanie
książek i innych publikacji, publikowanie elektroniczne on-line,
informacja o powyższych usługach, 45 usługi prawne, ekspertyzy prawne, doradztwo i obsługa prawna, sporządzanie analiz, ekspertyz, opinii prawnych, przygotowywanie projektów
aktów prawnych, informacja o powyższych usługach.
486967
(220) 2018 06 11
DROGOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) Drogomex
(210)
(731)

(531) 26.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13, 26.04.12, 26.04.16
(510), (511) 37 budowa mostów, wyburzanie mostów, budowa fundamentów mostów, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], budowa obiektów inżynierii wodno-lądowej,
doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi
budowlane], zarządzanie projektem budowy, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych,
wznoszenie szalunków dla inżynierii wodno-lądowej, układanie nawierzchni drogowych, wynajem maszyn do robót
drogowych, budowa dróg, uszczelnianie dróg, rozbieranie
dróg, konserwacja dróg, znakowanie poziome dróg, budowa fundamentów dróg, budowa dróg na zamówienie, budowa podkładów pod drogi, naprawa i konserwacja sprzętu
do budowy dróg, naprawa i konserwacja maszyn do budowy dróg, 42 inżynieria (prace inżynieryjne), projektowanie
produktów inżynieryjnych, usługi w zakresie inżynierii budowlanej, doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej,
planowanie projektów technicznych w dziedzinie inżynierii,
usługi inżynieryjne w zakresie analizy konstrukcji, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii budowlanej, usługi projektowania w zakresie inżynierii wodno-lądowej, usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej.
(210) 486990
(220) 2018 06 12
(731) ROJKOWSKA KATARZYNA LEADER SCHOOL, Łódź
(540) Leo English PUBLISHING
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(531)

27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15,
27.05.17, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.13, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i nośniki do rejestracji, transmisji
i odtwarzania dźwięku oraz obrazu i dźwięku, magnetyczne i optyczne nośniki dźwięku oraz obrazu i dźwięku, taśmy i kasety magnetofonowe, kasety video, naświetlone
taśmy filmowe, płyty fonograficzne, kompaktowe dyski
audio - video, kompaktowe dyski optyczne, w tym płyty
CD i DVD, wszystkie wyżej wymienione nośniki dźwięku
oraz obrazu i dźwięku z nagraniami materiałów szkoleniowych i edukacyjnych, urządzenia i instrumenty do celów
dydaktycznych, programy i systemy komputerowe, szczególnie do celów szkoleniowych i edukacyjnych, 16 papier,
wyroby z papieru i kartonu, a mianowicie książki, podręczniki, katalogi, broszury, druki, publikacje oraz wydawnictwa cykliczne i okazjonalne, materiały instruktażowe, szkoleniowe i edukacyjne zawarte w tej klasie, afisze, plakaty,
fotografie, kalendarze, notatniki, okładki, obwoluty, teczki
i torby z papieru lub tworzyw sztucznych, nalepki, plansze
jako wyroby z papieru i kartonu, reprodukcje graficzne,
28 gry, zabawki, przedmioty do zabawy, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, sprzęt
do różnych gier i dyscyplin sportowych, ozdoby choinkowe, gry telewizyjne do użytku z zewnętrznym ekranem
lub monitorem, 41 świadczenie usług edukacyjnych, nauczanie bezpośrednie, korespondencyjne oraz internetowe, świadczenie usług w zakresie organizacji szkoleń
i edukacji oraz udostępniania opracowanych i licencjonowanych programów nauczania, udostępnianie opracowanych i licencjonowanych programów nauczania w drodze
franszyzy, usługi szkół językowych w oparciu o specjalistyczne programy nauczania własne i licencjonowane,
w tym programy, szkolenia i kursy nauczania języków obcych dla dzieci oraz programy, szkolenia i kursy z zakresu
efektywnej nauki dla dzieci w nauczaniu języków obcych,
zwłaszcza technik pamięciowych oraz technik teatralnych, warsztaty dla rodziców i przyszłych rodziców oraz
pedagogów i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym, przygotowywanie oraz produkcja materiałów
szkoleniowych przez nagrywanie dźwięku, obrazu oraz
obrazu i dźwięku, w tym techniką cyfrową, publikowanie
książek, podręczników i materiałów dydaktycznych, usługi tłumaczenia, świadczenie usług w dziedzinie rozrywki,
42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi) oraz tworzenie i utrzymywanie stron internetowych,
projektowanie oprogramowania komputerowego oraz
systemów komputerowych, zwłaszcza dla celów edukacyjnych, wypożyczanie i licencjonowane udostępnianie
oprogramowania komputerowego oraz systemów komputerowych, zwłaszcza dla celów edukacyjnych, 45 zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie przedmiotów własności intelektualnej, własności przemysłowej
oraz wiedzy typu know-how.
487028
(220) 2018 06 13
B&B SŁODYCZE REKLAMOWE A.K.J. BŁASZCZAK
SPÓŁKA JAWNA, Milanówek
(540) B&B Słodycze z Pomysłem
(210)
(731)

Nr ZT38/2018

(531)

29.01.13, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17,
27.05.22, 24.17.25
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, a zwłaszcza:
cukierki, karmelki, pralinki, czekolada, czekoladki, bombonierki, słodycze do dekoracji choinek, słodycze w polewie
czekoladowej, batony, wafle, ciastka, lizaki, dropsy, żelki,
drażetki, pierniki, guma do żucia, miód, galaretki, galaretki
w czekoladzie i w polewie, jadalne ozdoby do dekoracji, herbaty, cukier, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu,
chrupki serowe, przekąski z kukurydzy wyżej wymienione towary z naniesionymi tekstami reklamowymi, znakami towarowymi, z naniesionym logo, 35 usługi prowadzenia sklepu,
hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego, tele-sklepu
i sklepu internetowego dla sprzedaży biszkoptów, batonów,
ciastek ryżowych, herbatników, herbatników w czekoladzie,
owoców w czekoladzie i w polewie, rodzynek w czekoladzie,
orzechów laskowych w czekoladzie i w polewie, orzeszków
arachidowy w czekoladzie i w polewie, rodzynek w czekoladzie, galaretek owocowych- cukierków, wyrobów cukierniczych i słodyczy a zwłaszcza: cukierki, karmelki, pralinki,
czekolada, czekoladki, bombonierki, słodycze do dekoracji
choinek, słodycze w polewie czekoladowej, batony, wafle,
ciastka, lizaki, dropsy, żelki, drażetki, pierniki, guma do żucia,
miód, galaretki, galaretki w czekoladzie i w polewie, jadalne ozdoby do dekoracji, herbaty, cukier, przekąski na bazie
zbóż, przekąski na bazie ryżu, chrupki serowe, przekąski
z kukurydzy, wody mineralne i napoje bezalkoholowych,
kosze upominkowych ze słodyczami, kosze upominkowych
ze słodyczami, winem, herbatą, zestawy słodyczy, przetwory
owocowe, usługi prowadzenia sklepu, sklepu wysyłkowego,
tele-sklepu, sklepu internetowego poprzez stronę WWW
z wyżej wymienionymi towarami z naniesionym logo, napisami reklamowymi, znakami towarowymi bezpośrednio
na towarze lub opakowaniu, usługi w zakresie reklamy: usługi agencji reklamowej, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, internetowych, dystrybucja materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
wynajmowanie miejsca i czasu na umieszczanie ogłoszeń
reklamowych na nośnikach reklamowych i w e wszystkich
środkach przekazu również w Internecie, organizacja pokazów i wystaw reklamowych i handlowych, wypożyczanie
materiałów reklamowych, organizowanie kampanii reklamowych i poszczególnych elementów tych kampanii, usługi reklamowe polegające na projektowaniu i nadzorowaniu wykonaniu przedmiotów służących reklamie oraz przedmiotów
z naniesionymi bezpośrednio na nich lub ich opakowaniach
znakami towarowymi, napisami reklamowymi, logo, opracowywanie strategii marketingowej dla produktów i usług.
487029
(220) 2018 06 13
B&B SŁODYCZE REKLAMOWE A.K.J. BŁASZCZAK
SPÓŁKA JAWNA, Milanówek
(540) SMAKI DOBREJ REKLAMY
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, a zwłaszcza:
cukierki, karmelki, pralinki, czekolada, czekoladki, bombonierki, słodycze do dekoracji choinek, słodycze w polewie
czekoladowej, batony, wafle, ciastka, lizaki, dropsy, żelki,
drażetki, pierniki, guma do żucia, miód, galaretki, galaretki
w czekoladzie i w polewie, jadalne ozdoby do dekoracji, herbaty, cukier, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu,
chrupki serowe, przekąski z kukurydzy wyżej wymienione towary z naniesionymi tekstami reklamowymi, znakami towarowymi, z naniesionym logo, 35 usługi prowadzenia sklepu,
hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego, tele-sklepu
i sklepu internetowego dla sprzedaży biszkoptów, batonów,
ciastek ryżowych, herbatników, herbatników w czekoladzie,
(210)
(731)
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owoców w czekoladzie i w polewie, rodzynek w czekoladzie,
orzechów laskowych w czekoladzie i w polewie, orzeszków
arachidowy w czekoladzie i w polewie, rodzynek w czekoladzie, galaretek owocowych- cukierków, wyrobów cukierniczych i słodyczy a zwłaszcza: cukierki, karmelki, pralinki,
czekolada, czekoladki, bombonierki, słodycze do dekoracji
choinek, słodycze w polewie czekoladowej, batony, wafle,
ciastka, lizaki, dropsy, żelki, drażetki, pierniki, guma do żucia,
miód, galaretki, galaretki w czekoladzie i w polewie, jadalne ozdoby do dekoracji, herbaty, cukier, przekąski na bazie
zbóż, przekąski na bazie ryżu, chrupki serowe, przekąski
z kukurydzy, wody mineralne i napoje bezalkoholowych,
kosze upominkowych ze słodyczami, kosze upominkowych
ze słodyczami, winem, herbatą, zestawy słodyczy, przetwory
owocowe, usługi prowadzenia sklepu, sklepu wysyłkowego,
tele-sklepu, sklepu internetowego poprzez stronę WWW
z wyżej wymienionymi towarami z naniesionym logo, napisami reklamowymi, znakami towarowymi bezpośrednio
na towarze lub opakowaniu, usługi w zakresie reklamy: usługi agencji reklamowej, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, internetowych, dystrybucja materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
wynajmowanie miejsca i czasu na umieszczanie ogłoszeń
reklamowych na nośnikach reklamowych i we wszystkich
środkach przekazu również w Internecie, organizacja pokazów i wystaw reklamowych i handlowych, wypożyczanie
materiałów reklamowych, organizowanie kampanii reklamowych i poszczególnych elementów tych kampanii, usługi reklamowe polegające na projektowaniu i nadzorowaniu wykonaniu przedmiotów służących reklamie oraz przedmiotów
z naniesionymi bezpośrednio na nich lub ich opakowaniach
znakami towarowymi, napisami reklamowymi, logo, opracowywanie strategii marketingowej dla produktów i usług.
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.13.25
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, informacja
o działalności gospodarczej, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób
trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi podatkowe,
doradztwo migracyjne, legalizacja obcokrajowców w Polsce, relokacja, pomoc przy wymianie prawa jazdy dla obcokrajowców, pomoc prawna w uzyskaniu zezwolenia
na pracę, rekrutacja pracowników, pomoc w zatrudnianiu
cudzoziemców, reprezentacja osób fizycznych i prawnych
w urzędach, rejestracja firm, pomoc przy zakupie samochodów oraz nieruchomości, 36 doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wynajem powierzchni biurowej, 41 doradztwo zawodowe, tłumaczenia.
487148
(220) 2018 06 15
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Dumni z naszych
(210)
(731)

487124
(220) 2018 06 14
TEMZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ZOŁZA

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 kubki do napojów, 25 odzież, koszulki, bluzy,
skarpetki.
487139
(220) 2018 06 15
EWIGOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) EWIGOL
(210)
(731)

(531) 25.12.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, drukowane foldery informacyjne, drukowane materiały szkoleniowe
i instruktażowe, afisze, plakaty, biuletyny, bony towarowe,
bony upominkowe, bony wartościowe, broszury, czasopisma, druki, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane
materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały
drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje promocyjne, reprezentacje
graficzne, 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,
albumy kolekcjonerskie, karty do kolekcjonowania, fotografie kolekcjonerskie, znaki reklamowe z tektury, papieru lub
kartonu, standy i stojaki reklamowe z papieru lub kartonu,
35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, kampanie marketingowe, 41 usługi organizowania gier i konkursów.
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487166
(220) 2018 06 15
ŻELICHOWSKI MACIEJ, WOŁOSZ SYLWESTER P.P.H.U.
SLY SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) SLY
(510), (511) 25 odzież dziecięca.
(210)
(731)

(210) 487257
(220) 2018 06 19
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Więcej Świata
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty
wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski
obliczeniowe, dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy
dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety
wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki
okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze,
drukowane materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych,
muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych,
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania
informacji, transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych na temat
aktywności kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie
nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, nagrania, audycje, transmisje oraz produkcje
radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi
dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, biura
redakcyjne, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże
fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik
dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów
radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
487431
(220) 2018 06 21
AUDAX INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) AGRAFKA
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
tymczasowe zakwaterowanie, restauracje, bary szybkiej obsługi, bufety, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami.
(210)
(731)
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487441
(220) 2018 06 22
MALATYŃSKI EDWARD ZAKŁAD PRODUKCYJNO
HANDLOWY EDMAL, Działoszyn
(540) Paweł Dymecki CHRZAN
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 chrzan przygotowany, sos chrzanowy.
487486
(220) 2018 06 25
NOVOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) NOVOFLOOR
(510), (511) 19 nieprofilowane samopoziomujące materiały
podłogowe z żywic poliuretanowych, epoksydowych lub
akrylowych do wykonywania posadzek samopoziomujących do celów przemysłowych i sportowych.
(210)
(731)

(210) 487491
(220) 2018 06 25
(731) JĘDRZEJCZYK MIROSŁAW, Tworóg Mały
(540) e-METER

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkcja płyt fotograficznych światłoczułych,
produkcja błon światłoczułych oraz materiałów światłoczułych, 2 produkcja tuszy, 4 produkcja przemysłowych: olejów,
tłuszczów i smarów, 7 produkowanie maszyn pomiarowych,
nawigacyjnych i rejestrujących, 9 produkcja urządzeń pomiarowych, produkcja elektronicznych urządzeń pomiarowych,
produkcja urządzeń nawigacyjnych, produkcja elektronicznych urządzeń kontrolnych, produkcja elektronicznych obwodów drukowanych, 35 specjalistyczne doradztwo w zakresie urządzeń i maszyn pomiarowych, przemysłowych
i kontrolno - pomiarowych, 37 instalowanie, konserwacja
oraz naprawy: maszyn przemysłowych, urządzeń kontrolno - pomiarowych i urządzeń biurowych, usługi związane
z wznoszeniem budynków, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie stron internetowych.
(210) 487493
(220) 2018 06 25
(731) JĘDRZEJCZYK MIROSŁAW, Tworóg Mały
(540) eMETRON

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkcja płyt fotograficznych światłoczułych,
produkcja błon światłoczułych oraz materiałów światłoczułych, 2 produkcja tuszy, 4 produkcję przemysłowych: olejów,
tłuszczów i smarów, 7 produkowanie maszyn pomiarowych,
nawigacyjnych i rejestrujących, 9 produkcja urządzeń pomiarowych, produkcja elektronicznych urządzeń pomiarowych,
produkcja urządzeń nawigacyjnych, produkcja elektronicznych urządzeń kontrolnych, produkcja elektronicznych obwodów drukowanych, 35 specjalistyczne doradztwo w zakresie urządzeń i maszyn pomiarowych, przemysłowych
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i kontrolno - pomiarowych, 37 instalowanie, konserwacja
oraz naprawy: maszyn przemysłowych, urządzeń kontrolno - pomiarowych i urządzeń biurowych, usługi związane
z wznoszeniem budynków, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie stron internetowych.
(210) 487496
(220) 2018 06 25
(731) JĘDRZEJCZYK MIROSŁAW, Tworóg Mały
(540) eMETER

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkcja płyt fotograficznych światłoczułych,
produkcja błon światłoczułych oraz materiałów światłoczułych, 2 produkcja tuszy, 4 produkcja przemysłowych: olejów,
tłuszczów i smarów, 7 produkowanie maszyn pomiarowych,
nawigacyjnych i rejestrujących, 9 produkcja urządzeń pomiarowych, produkcja elektronicznych urządzeń pomiarowych,
produkcja urządzeń nawigacyjnych, produkcja elektronicznych urządzeń kontrolnych, produkcja elektronicznych obwodów drukowanych, 35 specjalistyczne doradztwo w zakresie urządzeń i maszyn pomiarowych, przemysłowych
i kontrolno - pomiarowych, 37 instalowanie, konserwacja
oraz naprawy: maszyn przemysłowych, urządzeń kontrolno -pomiarowych i urządzeń biurowych, usługi związane
z wznoszeniem budynków, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie stron internetowych.
(210) 487499
(220) 2018 06 25
(731) JĘDRZEJCZYK MIROSŁAW, Tworóg Mały
(540) ecoMETER

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkcja płyt fotograficznych światłoczułych,
produkcja błon światłoczułych oraz materiałów światłoczułych, 2 produkcja tuszy, 4 produkcja przemysłowych: olejów,
tłuszczów i smarów, 7 produkowanie maszyn pomiarowych,
nawigacyjnych i rejestrujących, 9 produkcja urządzeń pomiarowych, produkcja elektronicznych urządzeń pomiarowych,
produkcja urządzeń nawigacyjnych, produkcja elektronicznych urządzeń kontrolnych, produkcja elektronicznych obwodów drukowanych, 35 specjalistyczne doradztwo w zakresie urządzeń i maszyn pomiarowych, przemysłowych
i kontrolno - pomiarowych, 37 instalowanie, konserwacja
oraz naprawy: maszyn przemysłowych, urządzeń kontrolno - pomiarowych i urządzeń biurowych, usługi związane
z wznoszeniem budynków, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie stron internetowych.
487578
(220) 2018 06 27
DERMOTECH BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) dtb DERMOTECHBEAUTY

(210)
(731)

35

(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, mydła, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
kremy kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, płyny kosmetyczne, toniki kosmetyczne, zestawy
kosmetyków, 44 usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi,
doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo świadczone
za pomocą internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
konsultacje dotyczące kosmetyków, zabiegi kosmetyczne
na ciało, twarz i włosy.
(210) 487648
(220) 2018 06 28
(731) GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA EDYTA, Warszawa
(540) KOMPLET POMOCY DYDAKTYCZNYCH opisanych
w serii publikacji „Dziecięca Matematyka” autorstwa
Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
(510), (511) 41 edukacja przedszkolna.
(210) 487673
(220) 2018 06 29
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) SADÓWKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódki smakowe z wyjątkiem piwa.
(210) 487682
(220) 2018 06 29
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) SILIA
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do prania i zmiękczania tkanin.
487753
(220) 2018 07 03
FOLLY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola
(540) FOLLY Nail
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do rzęs, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, naklejane
ozdoby do paznokci, olejki do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowania, produkty perfumeryjne, waciki do celów kosmetycznych, woda
perfurnowana, zmywacze do paznokci.
(210) 487803
(220) 2018 07 03
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POCZTA POLSKA OCHRONA
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(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 03.07.02, 03.07.24,
01.15.03, 22.01.06, 23.03.01, 23.03.07, 24.09.02, 24.09.03,
24.09.05, 24.09.09, 26.01.01, 26.01.12, 26.01.13, 26.01.15,
26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 26.11.03, 26.11.12, 26.13.01,
24.13.22
(510), (511) 36 usługi depozytowe, przechowywanie depozytów z wyłączeniem przechowywania wartości pieniężnych, usługi w zakresie zarządzania zasobami gotówkowymi, przetwarzanie gotówki, obsługa obrotu gotówkowego,
obsługa urządzeń depozytowych, 37 projektowanie, montaż
i konserwacja systemów telewizji dozorowej, montaż i konserwacja systemów kontroli dostępu, projektowanie, montaż i konserwacja systemów sygnalizacji włamania i napadu,
podłączanie systemów sygnalizacji do stacji monitorowania
alarmów, 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia personelu, zawodowe szkolenia związane z lotniskami, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, prowadzenie szkoleń w zakresie
wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, przygotowanie zawodowe związane z ochroną mienia osobistego, 45 ochrona
obiektów i sprzętu, usługi ochrony w celu zabezpieczenia
mienia, usługi kontroli zabezpieczeń na rzecz osób trzecich,
usługa zabezpieczania budynków, usługi zabezpieczenia
mienia, monitoring systemów bezpieczeństwa, monitoring
alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitoring
obiektów i obszarów, konwojowanie osób, wartości i mienia,
ochrona fizyczna, kontrola bezpieczeństwa osób i mienia,
kontrola bezpieczeństwa osób i mienia w zakresie obsługi
lotnictwa cywilnego, ochrona imprez masowych w tym zabezpieczanie procedur prawnych i ustawowych przy ochronie imprez masowych, monitoring obiektów i obszarów,
usługi ochrony osobistej, usługi ochroniarskie.
(210) 487854
(220) 2018 07 05
(731) DEMUS GRZEGORZ, Warszawa
(540) GEDEM

Nr ZT38/2018

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, administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, informacja o działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania w zakresie biznesu, sprzedaż takich
produktów jak: kosmetyki, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy do skóry,
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, emulsje
chroniące przed promieniowaniem słonecznym, mydła,
odżywki do włosów, preparaty do demakijażu, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, preparaty kolagenowe do celów
kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty ściągające do celów kosmetycznych, szampony,
środki do pielęgnacji włosów, serum do skóry (nielecznicze),
toniki do skóry, peelingi do skóry, lotiony do ciała, 42 badania
w dziedzinie kosmetyki w tym tworzenie nowych receptur
kosmetycznych, wzornictwo przemysłowe.
487857
(220) 2018 07 05
LA-VA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) LAWASZ
(510), (511) 30 chleb.

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy do skóry,
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, emulsje
chroniące przed promieniowaniem słonecznym, mydła,
odżywki do włosów, preparaty do demakijażu, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, preparaty kolagenowe do celów
kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty ściągające do celów kosmetycznych, szampony,
środki do pielęgnacji włosów, serum do skóry (nielecznicze),
toniki do skóry, peelingi do skóry, lotiony do ciała, 35 reklama,
reklama korespondencyjna, zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama typu „płać za kliknięcie”, rozpowszechnianie reklam,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, produkcja filmów reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie gadżetów reklamowych,

(210) 487912
(220) 2018 07 06
(731) ŁUKASIEWICZ MICHAŁ, Makowiec
(540) ZOONOC ZOONOOC ZOONOOOC
(510), (511) 16 papier, wyroby z papieru i kartonu takie jak:
książki, podręczniki, katalogi, broszury, druki, publikacje oraz
wydawnictwa cykliczne i okazjonalne, materiały instruktażowe, szkoleniowe i edukacyjne, afisze, plakaty, fotografie,
kalendarze, notatniki, okładki, obwoluty, teczki i torby z papieru lub tworzyw sztucznych, nalepki, plansze jako wyroby
z papieru i kartonu, reprodukcje graficzne, 28 gry, zabawki,
przedmioty do zabawy, artykuły sportowe i gimnastyczne,
sprzęt do gier i dyscyplin sportowych, 41 świadczenie usług
edukacyjnych, sportowych i edukacyjno-sportowych oraz
usług rozrywki, zabawy i rekreacji - wszystkich tych usług
w celu propagowania i rozwijania wiedzy w dziedzinach
fauny i flory, organizowanie imprez oraz obozów sportowych i wakacyjnych propagujących i rozwijających wiedzę
w dziedzinach fauny i flory, w tym na terenach parków oraz
ogrodów botanicznych i zoologicznych, zwłaszcza w porze
nocnej, organizowanie konkursów i wystaw w celu propagowania i rozwijania wiedzy w dziedzinach fauny i flory,
przygotowywanie oraz produkcja materiałów edukacyjnych
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przez nagrywanie dźwięku, obrazu oraz obrazu i dźwięku,
w tym techniką cyfrową, publikowanie książek, podręczników i materiałów dydaktycznych.
(210) 487942
(220) 2018 07 08
(731) POLSKIE TOWARZYSTWO CYNKOWNICZE, Warszawa
(540) PTC POLSKIE TOWARZYSTWO CYNKOWNICZE
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488060
(220) 2018 07 11
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniAbsolute Return Globalny Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

488061
(220) 2018 07 11
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 35 pomoc w zarządzaniu, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo związane z zarządzaniem, rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami,
administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą,
nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, zarządzanie
relacjami z klientami, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, wsparcie w dziedzinie zarządzania działalnościami gospodarczymi, wsparcie w dziedzinie zarządzania
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie
przetwarzaniem danych, zarządzenie dokumentacją biznesową, usługi biurowe, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi
rekrutacji personelu, 41 seminaria edukacyjne, organizacja
seminariów, organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, szkolenia przemysłowe, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
488050
(220) 2018 07 10
TAKE GOOD CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SWISSLO
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie.
(210)
(731)

488057
(220) 2018 07 11
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniAkcje Małych i Średnich Spółek
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

488058
(220) 2018 07 11
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniAkcje Biopharma
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

488059
(220) 2018 07 11
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniAbsolute Return Smart Beta Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

488062
(220) 2018 07 11
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

488063
(220) 2018 07 11
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniAkcje Selektywny Globalny
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

488064
(220) 2018 07 11
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniAkcje: Turcja
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

488065
(220) 2018 07 11
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniAktywny Pieniężny
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

488066
(220) 2018 07 11
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniFundusze FIO
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

488067
(220) 2018 07 11
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

(210)
(731)

488068
(220) 2018 07 11
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
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(540) UniGotówkowy Aktywa Polskie
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
488179
(220) 2018 07 13
MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) milcoin
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, arkusze
informacyjne lub wyników, banery wystawowe wykonane
z kartonu lub papieru, bilety także wstępu, biuletyny także
drukowane, informacyjne, w dziedzinie gier, bloczki do zapisywania wyników, bony także towarowe, upominkowe,
wartościowe, broszury także dotyczące gier, drukowane,
z programem, czasopisma: branżowe, periodyki, z plakatami,
dekoracje z papieru, flagi, drukowane ankiety, drukowane arkusze informacyjne, drukowane bilety także na imprezy, drukowane emblematy, drukowane foldery informacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane rozkłady,
emblematy papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego,
przylepne z papieru, z papieru, z kartonu, formularze: czyste,
blankiety, druki, instrukcje do gier komputerowych, kalendarze: drukowane, kieszonkowe, na biurko, spotkań, ścienne, agendy, karty, drukowane, informacyjne, rejestracyjne,
wyników, kołonotatniki, komunikaty prasowe, książeczki
kuponowe, książki: z dziedziny gier i grania, z regulaminami, z zasadami gier, kupony także drukowane, z zakładami,
kwestionariusze drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe także drukowane, naklejki, nalepki, notatniki, notesy,
ołówki, papier, periodyki jako czasopisma także drukowane,
pióra i długopisy, plakaty reklamowe, programy drukowane,
programy imprez, prospekty, publikacje drukowane, rysunki,
szyldy z papieru lub z kartonu także reklamowe, ulotki, zakładki do książek lub stron, 35 administrowanie programami
lojalności konsumenta, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, fakturowanie, gromadzenie danych, gromadzenie i systematyzacja informacji
wykorzystywanych w transmisjach elektronicznych, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa, organizowanie i prowadzenie aukcji także internetowych, organizowanie programów
lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub
reklamowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie
programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie,
prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów i towarów mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży także dla osób trzecich, prowadzenie
aukcji, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, publikacja reklam lub treści reklamowych, publikowanie druków
do celów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych także 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: afisze, 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, periody(210)
(731)
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ki, z plakatami, dekoracje z papieru, flagi, drukowane ankiety,
drukowane arkusze informacyjne, drukowane bilety także
na imprezy, drukowane emblematy, drukowane foldery informacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane rozkłady, emblematy papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, przylepne z papieru, z papieru, z kartonu,
formularze: czyste, blankiety, druki, instrukcje do gier komputerowych, kalendarze: drukowane, kieszonkowe, na biurko,
spotkań, ścienne, agendy, karty: drukowane, informacyjne,
rejestracyjne, wyników, kołonotatniki, komunikaty prasowe,
książeczki kuponowe, książki, z dziedziny gier i grania, z regulaminami, z zasadami gier, kupony także drukowane, z zakładami, kwestionariusze drukowane, materiały szkoleniowe
i instruktażowe także drukowane, naklejki, nalepki, notatniki,
notesy, ołówki, papier, periodyki jako czasopisma także drukowane, pióra i długopisy, plakaty reklamowe, programy drukowane, programy imprez, prospekty, publikacje drukowane,
rysunki, szyldy z papieru lub z kartonu także reklamowe, ulotki, zakładki do książek lub stron, tworzenie tekstów reklamowych, usługi aukcji i aukcji odwrotnych, usługi aukcji online
dla osób trzecich, usługi aukcyjne online za pośrednictwem
Internetu, usługi aukcyjne świadczone za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z grami, usługi w zakresie programów
lojalnościowych, usługi w zakresie zamówień online, 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, 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 pobrania, 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 on-line elektronicznych książek i czasopism, rozrywka
interaktywna online, salony gier automatycznych, udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych,
udostępnianie interaktywnych gier komputerowych online,
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 online, usługi salonów gier wirtualnej rzeczywistości, usługi salonów z grami
w i deo, 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 online z sieci komputerowej, usługi
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w zakresie rozrywki w postaci gier wideo, usługi wynajmu
automatów do gier do salonów gier, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami łiazardowymi, 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, svypożyczanie sprzętu do gier elektronicznych, zakłady,
zapewnianie dostępu do gier wideo on-line.
(210) 488200
(220) 2018 07 13
(310) 017883874
(320) 2018 04 04
(330) ME
(731) Moortec Semiconductor Limited, Plymouth, GB
(540) MOORTEC
(510), (511) 9 półprzewodniki, chipy multiprocesorowe, chipy
elektroniczne, mikrochipy, chipsety, chipy komputerowe, multimetry analogowe, detektory napięcia, krzemowe układy scalone,
przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy do pomiaru
temperatury, regulatory termiczne, urządzenia do pomiaru energii cieplnej, urządzenia do monitorowania przebiegu procesów,
urządzenia do monitorowania, moduły do monitorowania napięcia, monitorujące urządzenia elektryczne, zdalne urządzenia
do monitorowania, urządzenia do monitorowania napięcia,
komputery, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, oprogramowanie sprzętowe, urządzenia elektroniczne, elektryczne i elektromechaniczne do użytku z komputerami, urządzenia wideo,
karty procesorowe do wideo, systemy video, urządzenia i sprzęt
do nagrywania, kopiowania lub modyfikowania dźwięku, obrazu
i danych, nagrania dźwięku, obrazu i danych, dane zapisane w formie elektronicznej, optycznej lub magnetycznej, mikroprocesory,
układy scalone, urządzenia mikrokomputerowe, oprogramowanie, materiały szkoleniowe dotyczące komputerów i danych,
zarejestrowanych magnetycznie, optycznie lub elektronicznie,
urządzenia i przyrządy do nagrywania, przetwarzania, odbierania,
reprodukowania, przesyłania, modyfikowania, kompresowania,
dekompresowania, nadawania, scalania lub poprawiania danych,
algorytmy do redukcji i wzmacniania danych, sprzęt do testowania i kalibracji, urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, urządzenia i sprzęt konferencyjny.
(210) 488207
(220) 2018 07 13
(731) Six Continents Limited, Denham, GB
(540) avid AN IHG HOTEL

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi franchisingu odnośnie hoteli, 43 usługi
hotelarskie.
(210) 488210
(220) 2018 07 13
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) LOTOS QUAZAR Dynamic
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje przemysłowe, oleje technologiczne, zawarte w tej klasie, oleje smarowe, napędowe,
przekładniowe, hydrauliczne, hydrauliczno-przekładniowe,
sprężarkowe, turbinowe, maszynowe, żeglugowe, oleje
do silników benzynowych i wysokoprężnych: mineralne,
półsyntetyczne, syntetyczne.
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(210) 488212
(220) 2018 07 13
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) LOTOS QUAZAR Dynamic

(531) 01.15.15, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje przemysłowe, oleje technologiczne, zawarte w tej klasie, oleje smarowe, napędowe,
przekładniowe, hydrauliczne, hydrauliczno-przekładniowe,
sprężarkowe, turbinowe, maszynowe, żeglugowe, oleje
do silników benzynowych i wysokoprężnych: mineralne,
półsyntetyczne, syntetyczne.
488218
(220) 2018 07 13
ESTATE FELLOWS POZNAŃ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Office city
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, analizy i badania rynku, zarządzanie i doradztwo w działalności gospodarczej, poszukiwania rynkowe, promocja
sprzedaży, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, doradztwo gospodarcze dotyczące sponsorowania i franchisingu, 36 usługi w zakresie nieruchomości,
usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
szacowanie majątku nieruchomego, dzierżawa majątku
nieruchomego, wynajmowanie obiektów mieszkalnych,
użytkowych, handlowych i przemysłowych, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych, pomieszczeń usługowo - przemysłowych, obrót nieruchomościami oraz pośrednictwo w tym
zakresie, usługi sprzedaży powierzchni magazynowych
i miejsc parkingowych, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie wycen, analizy finansowe, pośrednictwo finansowe,
usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi depozytów sejfowych, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych oraz służących do rozbiórki, usługi związane z utrzymywaniem obiektów budownictwa w ciągłej
używalności, usługi stolarskie - naprawy, usługi montażu mebli, usługi w zakresie informacji budowlanej, usługi montażowe, serwisowe oraz instalacyjne w zakresie budownictwa,
mebli, maszyn budowlanych, usługi w zakresie wyposażania
obiektów w instalacje: budowlane, kanalizacyjne, elektryczne, wentylacyjne, wodne, gazowe, co, solarne, a także w zakresie ich naprawy i konserwacji, usługi w zakresie sprzątania
obiektów, doradztwo budowlane, nadzór budowlany i nadzór nad remontami budynków, 39 usługi wynajmowania
magazynów, powierzchni magazynowych, miejsc parkingowych oraz garażowych, usługi transportowe, pośrednictwo
frachtowe, spedycja, magazynowanie, wypożyczanie samochodów, kontenerów magazynowych, wagonów, usługi
załadunkowe, informacja w zakresie transportu, magazynowania, spedycji, frachtu, wynajem samochodów, ciągników
budowlanych oraz samochodów do czyszczenia, 42 usługi
w następującym zakresie: wzornictwo przemysłowe, stylizacja, architektura, usługi artystów - grafików, designerów,
projektantów, usługi związane z projektowaniem graficznym
- sztuka, badania techniczne oraz opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo - rozwojowe na rzecz
osób trzecich, projektowanie budynków, dekoracji wnętrz,
doradztwo oraz projektowanie budowlane, planowanie
(210)
(731)
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urbanistyczne, ekspertyzy z zakresu inżynierii technicznej,
w zakresie budownictwa, wyposażenia i architektury wnętrz,
badania w zakresie ochrony środowiska, doradztwo w zakresie zużycia energii, analizy przemysłowe i usługi badawcze,
usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowo - usługowych, usługi
w zakresie projektowania architektonicznego i budowlanego, nadzór i inspekcja techniczna.
488219
(220) 2018 07 13
CENEO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) CENEO LOKALNIE
(510), (511) 9 oprogramowanie dotyczące porównywarek
cenowych, oprogramowanie pozwalające użytkownikowi
wyświetlić oferty handlowe podmiotów znajdujących się
w jego sąsiedztwie, 35 sporządzanie, dostarczanie i rozpowszechnianie informacji 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
on-line dla celów kupna i sprzedaży towarów, usługi porównywania cen, usługi porównywania cen produktów oferowanych w sąsiedztwie klienta, 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. oprogramowanie jako usługa pozwalające użytkownikowi wyświetlić oferty handlowe podmiotów
znajdujących się jego sąsiedztwie.
(210)
(731)

(210) 488225
(220) 2018 07 13
(731) GWIZDAŁA HONORATA HAIROO, Bielsko-Biała
(540) hairoo

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 aktówki, aktówki, teczki, bandolety, artykuły
podróżne [walizki, torby], bagaż, bagaże podróżne, bag bigle do torebek, chlebaki na ramię [torby], chusty do noszenia niemowląt, dyplomatki, etui na klucze, etui na karty, etui
na banknoty, etui na dokumenty, komplety podróżne, kopertówki, kosmetyczki, kuferki, kuferki na kosmetyki [bez wyposażenia], kufry bagażowe, kufry podróżne, laski, nosidełka dla
dzieci, nosidełka do noszenia niemowląt, oznaczenia bagażowe, parasole, plecaki, plecaki turystyczne, pojemniki na wizytówki, pokrowce na parasole, pokrowce na bagaż, pokrowce podróżne na ubrania, portfele, portmonetki, portmonetki
z siatki oczkowej, przeciwsłoneczne parasole, pudełka z fibry,
pusła, puśliska, rączki do parasoli, rączki walizek, sakiewki
z siatki oczkowej, sakwy, sakiewki, saszetki, siatki na zakupy,
torby, torby alpinistyczne, torby na kółkach, torby na ubranie
[podróżne], torby na zakupy, torby plażowe, torby podróżne,
torby sportowe, torby turystyczne, torby pamiątkowe, torby
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gimnastyczne, torby płócienne, torby przenośne, torby biwakowe, torby uniwersalne, torby na książki, torby na ramię,
torby do pracy, torebki, torebki podróżne, torebki wieczorowe, torebki męskie, torebki damskie, torebki na ramię, torebki
do ręki, tornistry szkolne, trzosy, walizki, walizy, wizytowniki,
worki podróżne, zestawy podróżne.
488234
(220) 2018 07 13
WIŚNIEWSKA MARTA, TROJANOWSKA EWA
TECHNIKA SYSTEMÓW SPRĘŻONEGO POWIETRZA
SPÓŁKA CYWILNA, Opacz Mała
(540) TSSP
(510), (511) 7 sprężarki, sprężarki powietrzne, sprężarki tłokowe, sprężarki śrubowe, narzędzia pneumatyczne, armatura pneumatyczna, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna sprężarek, sprężarek tłokowych i śrubowych, narzędzi i armatury
pneumatycznej, osuszaczy, 37 naprawa i serwis sprężarek,
sprężarek tłokowych i śrubowych, osuszaczy.
(210)
(731)

488238
(220) 2018 07 13
BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Paproć
(540) FRATERMEISTER
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210)
(731)

488254
(220) 2018 07 16
WAJDA TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE TOZAMET,
Przeworsk
(540) TOZAMET
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, maszyny
do stabilizacji gruntu, frezarki do nawierzchni (maszyny), rozsiewacze spoiwa.
(210)
(731)

488256
(220) 2018 07 16
FUNDACJA IM. JÓZEFA WYBICKIEGO NA RZECZ
OBRONY PRYWATNOŚCI, GODNOŚCI I WOLNOŚCI
CZŁOWIEKA, Warszawa
(540) Fundacja im. Józefa Wybickiego na rzecz obrony
prywatności, godności i wolności człowieka
(510), (511) 45 usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, usługi w zakresie przygotowania dokumentów prawnych, udzielanie informacji w zakresie kwestii związanych z prawami człowieka, usługi bezpieczeństw a dla ochrony
mienia i osób, doradztwo prawne, organizowanie świadczenia
usług prawnych, pomóc prawna przy tworzeniu umów, pośrednictwo w procedurach prawnych, profesjonalne usługi doradcze
dotyczące zagadnień prawnych, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi
monitorowania prawnego, usługi informacji prawnej.
(210)
(731)

(210) 488259
(220) 2018 07 16
(731) SCARABEUS A. GUMOLA SPÓŁKA JAWNA, Tuszyn
(540) SCARABEUS
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(531) 02.01.01, 02.01.22, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 43 usługi w zakresie: bary, domy turystyczne, restauracje, hotele, kawiarnie, snack-bary, stołówki, motele, rezerwowanie i wynajmowanie noclegów, usługi w zakresie organizowania
i zakwaterowania obozów wakacyjnych, pensjonaty, rezerwacje
hotelowe i rezerwacje kwater, wynajmowanie sal, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanej zastawy stołowej, przygotowywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa.
488307
(220) 2018 07 17
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) MyFlat
(510), (511) 36 ubezpieczenia.
(210)
(731)

488308
(220) 2018 07 17
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) MyRent
(510), (511) 36 ubezpieczenia.
(210)
(731)

488310
(220) 2018 07 17
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) MyProperty
(510), (511) 36 ubezpieczenia.
(210)
(731)

488311
(220) 2018 07 17
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) MyHealth
(510), (511) 36 ubezpieczenia.
(210)
(731)

488312
(220) 2018 07 17
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) MyHouse
(510), (511) 36 ubezpieczenia.
(210)
(731)

488313
(220) 2018 07 17
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) ITravel
(510), (511) 36 ubezpieczenia.
(210)
(731)

(210) 488340
(220) 2018 07 18
(731) FOSFAN SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin
(540) Fructus TRUSKAWKA FORTE
(510), (511) 1 nawozy, nawozy w szczególności nawozy
ogrodnicze stałe, zawiesinowe i płynne, produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, sadownictwie, podłoża hodowlane.
(210) 488378
(220) 2018 07 18
(731) WIKTOROWICZ STANISŁAW VIK-BUD, Łask
(540) VIK BUD
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 asfaltowanie, budowa fabryk, budowa falochronów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych,
budownictwo, budownictwo podwodne, budownictwo
portowe, ciesielstwo, czyszczenie budynków od wewnątrz,
czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa
kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie odzieży, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, deratyzacja, dezynfekcja,
eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja
o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa telefonów,
instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, instalowanie i naprawa wind,
instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego,
instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń
biurowych, izolowanie budynków, konserwacja basenów,
konserwacja i naprawa palników, konserwacja i naprawa
samolotów, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych,
konserwacja mebli, konserwacja pojazdów, konserwacja,
czyszczenie, reperacja skór, konsultacje budowlane, lakierowanie, ładowanie akumulatorów do pojazdów, malowanie, malowanie lub naprawa znaków, montaż drzwi i okien,
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych,
montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań,
montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo, mycie, mycie
pojazdów, nadzór budowlany, naprawa aparatów fotograficznych, naprawa i konserwacja projektorów filmowych, naprawa i konserwacja skarbców, naprawa i konserwacja zegarów i zegarków, naprawa linii wysokiego napięcia, naprawa
obuwia, naprawa opon, naprawa parasoli, naprawa parasoli
przeciwsłonecznych, naprawa pomp, naprawa zamków,
naprawy podwodne, naprawy tapicerskie, nitowanie, odnawianie dzieł sztuki, odnawianie instrumentów muzycznych,
ostrzenie noży, polerowanie pojazdów, pranie bielizny, pranie na sucho, pranie pieluch tekstylnych, prasowanie odzieży, regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów, regeneracja
maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja
silników zużytych lub częściowo zniszczonych, renowacja
mebli, renowacja odzieży, renowacja powłok cynowych, roboty wydobywcze [górnictwo], rozbiórka budynków, smarowanie pojazdów, sterylizacja narzędzi medycznych, strojenie
instrumentów muzycznych, szlifowanie papierem ściernym,
szlifowanie przy użyciu pumeksu, sztuczne naśnieżanie, tapetowanie, tapicerowanie mebli, tępienie szkodników, inne
niż w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie,
tynkowanie, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi dezynsekcyjne, inne niż dla
rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradztwa budowlanego, usługi eksploatacji kamieniołomów,
usługi hydrauliczne, usługi napraw awarii pojazdów, usługi
stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], usługi stoczniowe, usługi szczelinowania hydraulicznego, usługi w zakresie szczelinowania hydraulicznego, uszczelnianie budynków, wiercenie głębokich szybów naftowych lub gazowych,
wiercenie studni, wulkanizacja opon [naprawa], wynajem
buldożerów, wynajem koparek, wynajem pomp do drenażu,
wynajem pralek, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem
sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wypożyczanie suszarek do naczyń, wypożyczanie zmywarek, wyważanie opon, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją,
zamiatanie dróg.
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(210) 488379
(220) 2018 07 18
(731) PILIŃSKI MICHAŁ, Komorów
(540) WWW.CZYBEKA.PL Czyste Bezpieczne Kąpieliska
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(540) GOWORK.PL SERWIS PRACY

(531)

24.15.01, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.02, 26.01.01, 26.01.16,
26.01.18
(510), (511) 35 reklama, budowanie wizerunku pracodawcy.
488423
(220) 2018 07 19
GOWORK.PL SERWIS PRACY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GOWORK.COM CHECK EMPLOYER
(210)
(731)

(531)

02.09.19, 14.03.01, 14.03.02, 19.07.01, 19.07.25, 21.03.15,
19.13.03, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.20, 26.01.21,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 usługi oczyszczania z zanieczyszczeń kąpielisk, stawów, jezior, basenów i innych zbiorników wodnych,
przystani, plaż, wypożyczanie maszyn do czyszczenia.
488419
(220) 2018 07 19
MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) MFG Medical Finance Group
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 obsługa programów lojalnościowych, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, 36 doradztwo
kredytowe, doradztwo finansowe, usługi finansowe, usługi
kredytowe, pożyczki.
488420
(220) 2018 07 19
MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) strefa polecających
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 35 obsługa programów lojalnościowych, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów.
(210)
(731)

488422
(220) 2018 07 19
GOWORK.PL SERWIS PRACY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531)

24.15.01, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 reklama, budowanie wizerunku pracodawcy.
(210) 488434
(220) 2018 07 19
(731) PIĄTKIEWICZ ALEKSANDRA OLA4KIDS, Zielona Góra
(540) Ola4Kids

(531) 27.05.01, 29.01.14, 27.07.01
(510), (511) 24 koce, kocyki, narzuty, kołdry, otulacze, ręczniki, pościel, pieluszki dla dzieci tekstylne, poszewki na kołdry
i poduszki, pokrowce na meble, 28 zabawki dla dzieci, zabawki pluszowe dla dzieci, akcesoria edukacyjne (akcesoria
do zabawy), gry, gry planszowe, puzzle, układanki, maty edukacyjne (zabawki edukacyjne), 35 usługi reklamowe i promocyjne, sprzedaż, w tym sprzedaż przez Internet odzieży,
obuwia, nakryć głowy, w tym dla dzieci oraz kobiet w ciąży,
sprzedaż, w tym sprzedaż przez Internet zabawek dla dzieci,
zabawek pluszowych dla dzieci, akcesoriów edukacyjnych,
gier, gier planszowych, puzzli, układanek, mat edukacyjnych,
sprzedaż, w tym sprzedaż przez Internet akcesoriów pielęgnacyjnych dla dzieci, kosmetyków, produktów pielęgnacyjnych dla dzieci, preparatów do czyszczenia przedmiotów
i pomieszczeń dla dzieci, preparatów do prania tkanin używanych przez dzieci, sprzedaż, w tym sprzedaż przez Internet pieluch dla dzieci, wkładek do pieluch jednorazowego
użytku, pieluszek do pływania, śliniaków dla dzieci, preparatów leczniczych dla dzieci, odzieży higienicznej dla dzieci,
materiałów opatrunkowych, chusteczek higienicznych, jednorazowych toreb na pieluchy, herbat leczniczych dla dzieci,
preparatów do kąpieli leczniczych dla dzieci, żywności dla
dzieci, sprzedaż, w tym sprzedaż przez Internet sztućców dla
dzieci, butelek dla dzieci, smoczków, smoczków do butelek
do karmienia, gryzaków dla dzieci, sprzedaż, w tym sprzedaż przez Internet nagrań dźwiękowych, filmowych, płyt
CD i DVD z nagraniami dla dzieci, aplikacji komputerowych,
książek, poradników i wydawnictw, w tym książek dla dzieci,
artykułów papierniczych i piśmienniczych, piórników, farb,
notesów, pamiętników, bloków, kalendarzy, kolorowanek,
albumów na zdjęcia, zakładek do książek, naklejek w tym
na ściany, sprzedaż, w tym sprzedaż przez Internet termo-
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metrów, lamp, urządzeń i instalacji do oświetlania, aparatów
i urządzeń do gotowania, chłodzenia, suszenia, nawilżaczy
powietrza, podgrzewaczy do butelek, podgrzewaczy do kąpieli, akcesoriów łazienkowych, zwłaszcza dla dzieci, sprzedaż, w tym sprzedaż przez Internet wózków dla dzieci i akcesoriów do wózków, fotelików samochodowych dla dzieci,
pasów samochodowych dla dzieci, ochraniaczy na pasy,
rowerków dla dzieci, nosidełek dla dzieci, toreb, w tym na artykuły dla dzieci, kosmetyczek, plecaków, portfeli, toreb
i plecaków do wózków dziecięcych, śpiworków dla dzieci,
śpiworów, poduszek, w tym do karmienia, poduszek dla kobiet w ciąży, sprzedaż, w tym sprzedaż przez Internet mebli,
w tym mebli dla dzieci, materacy dla dzieci, artykułów dekoracyjnych do domu, zwłaszcza do pokoików dla dzieci, wanienek i miednic dla dzieci, nocników dla dzieci, pojemników
do użytku domowego, pojemników na akcesoria, zabawki,
ubrania i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci, koszy, naczyń,
termosów, pojemników termoizolacyjnych, sprzedaż, w tym
sprzedaż przez Internet kocy, kocyków, narzut, kołder, otulaczy, ręczników, pościeli, chustek, chust, w tym do noszenia
dzieci, poszewek na kołdry i poduszki, pokrowców na meble,
dywanów, dywaników, mat, wykładzin, zwłaszcza do pokojów dziecięcych.
488435
(220) 2018 07 19
DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) BROWAR LATAJĄCY DYWAN

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
(210) 488437
(220) 2018 07 19
(731) PPG Coatings Nederland B.V., Uithoorn, NL
(540) DPS DOUBLE PROTECTION SYSTEM

488441
(220) 2018 07 19
INSPIREDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kęty
(540) KREDA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, magazyny, książki edukacyjne, książki dla dzieci, książki niebeletrystyczne, kreda
do pisania, 41 szkolenia, wydawanie audiobooków, książki
elektroniczne, konferencje, warsztaty w celach edukacyjnych, /szkoleniowych/rekreacyjnych/kulturalnych, usługi doradztwa edukacyjnego.
488443
(220) 2018 07 19
CROWD VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CROWDWAY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi doradcze dotyczące
promocji, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne,
usługi doradcze związane z nabywaniem przedsiębiorstw,
usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, usługi doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej,
36 crowdfunding, usługi zbierania funduszy za pośrednictwem strony crowfunding, usługi doradcze dotyczące finansowania, usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, usługi
doradcze związane z inwestycjami, usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi doradcze dotyczące
kwestii finansowych, usługi doradcze dotyczące inwestycji
kapitałowych, finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, usługi doradcze w zakresie planowania finansowego,
usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, usługi doradcze w zakresie strategii finansowych.
488459
(220) 2018 07 20
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL
JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) BRACIA KORAL SMAKI DZIECIŃSTWA
(510), (511) 30 lody, batony i lizaki lodowe, sandwicze lodowe, rolady lodowe, torty lodowe, jogurty mrożone (jako lody),
lody sorbetowe, desery z udziałem lodów, lody w proszku,
galaretki owocowe (jako słodycze), ciasta, ciastka, ciasta mrożone, jadalne ozdoby do ciast i lodów, wyroby cukiernicze,
sosy do deserów w tym do lodów, napoje mrożone na bazie
czekolady, herbaty, kakao lub kawy.
(210)
(731)

(531) 24.01.05, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu farbiarskiego oraz produkcji barwników, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji
i zabezpieczające drewno, farby do powłok wodoodpornych, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie
metaliczne oraz formy proszkowe dla malarzy i dekoratorów,
19 materiały budowlane o właściwościach izolacyjnych, niemetalowe okładziny i powłoki stosowane w budownictwie.
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(210) 488471
(220) 2018 07 20
(731) HANWANG TECHNOLOGY CO., LTD., Pekin, CN
(540) FaceGo
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(531) 02.01.01, 02.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 humanoidalne roboty wyposażone w sztuczną inteligencję, czujniki, komputerowe urządzenia peryferyjne, urządzenia monitorujące nie do celów medycznych,
zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, elektroniczne urządzenia antykradzieżowe, programy komputerowe do monitorowania, komputerowe systemy operacyjne,
nagrane oprogramowanie komputerowe, karty inteligentne z układem scalonym, smartfony, telefony komórkowe,
urządzenia do rozpoznawania twarzy, urządzenia do rejestracji czasu pracy, bankomaty, komputerowe oprogramowanie do pobrania, inteligentne okulary, chipy, układy
scalone, elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi
ryglowanych, elektryczne zamki, urządzenia do weryfikacji
odcisków palców, 45 usługi konsultacyjne w zakresie bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw, usługi kontroli fabryk dla
celów bezpieczeństwa, kontrola bezpieczeństwa bagażu,
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usługi w zakresie licencjonowania własności intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa
prawnego, monitorowanie systemów zabezpieczeń i systemów przeciwwłamaniowych, wynajem nazw domen internetowych, usługi stróżów nocnych, śledzenie skradzionych
przedmiotów.
(210) 488477
(220) 2018 07 20
(731) GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) GTC

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.05.02, 26.11.07
(510), (511) 35 usługi deweloperskie: doradztwo dotyczące
organizowania i zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi, dostarczanie informacji o działalności gospodarczej
w zakresie budownictwa, 36 usługi w zakresie: pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, wycena nieruchomości, usługi doradztwa w zakresie inwestycji: inwestycje kapitałowe,
inwestycje na rynku nieruchomości, usługi deweloperskie:
w szczególności tworzenie, pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje
budowlane, pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży
i wynajmu nieruchomości, powierzchni mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługowej, zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi i biurowymi, obsługa budynków mieszkalnych i biurowych, wynajem i pośrednictwo
w wynajmie nieruchomości mieszkalnych i biurowych, usługi w zakresie administrowania i wynajmu pomieszczeń, doradztwo w zakresie organizowania i kierowania inwestycjami
budowlanymi, 37 usługi w zakresie nadzoru budowlanego,
w tym nadzór budowlany w ramach usług deweloperskich,
usługi budowlane: budowa nowych obiektów, wyposażanie w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, 39 wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, dostarczanie
zgodnie z zamówieniem przedmiotów wyposażenia, mebli
i artykułów dekoracyjnych do wnętrz mieszkalnych, biur
i pomieszczeń handlowych, 42 usługi w zakresie dekoracji
i projektowania wnętrz mieszkalnych, biur i pomieszczeń
handlowych, usługi w zakresie projektowania architektonicznego i budowlanego, nadzór wykonawczy, usługi w zakresie
planowania urbanistycznego: projektowanie, realizacja, nadzór wykonawczy projektów z tego zakresu, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni wokół budynków mieszkalnych,
biurowych i handlowych, 45 usługi w zakresie ochrony bu-

Nr ZT38/2018

dynków mieszkalnych i biurowych ochrona mienia, obsługa
prawna inwestycji budowlanych, wynajmu, sprzedaży i pośrednictwa w handlu nieruchomościami.
(210) 488529
(220) 2018 07 23
(731) MATEJA BARTOSZ, Dębica
(540) raczejinaczej

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badanie rynku, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi organizowania
targów i wystaw handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
40 usługi w zakresie komputerowej obróbki ilustracji i zdjęć,
oprawy, 41 organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, usługi w zakresie produkcji filmów
reklamowych, usługi wydawnicze, usługi związane z technicznym opracowywaniem tekstów, usługi w zakresie składu
komputerowego, 42 projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, aplikacji multimedialnych, aplikacji mobilnych, systemów, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
projektowania i przygotowania materiałów do druku, skanowania, naświetlania, montażu, fotoskładu, drukowania, usługi
w zakresie grafiki komputerowej.
488561
(220) 2018 07 23
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) Bielenda VEGE DETOX
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki
i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne,
kosmetyki do stylizacji włosów, wszystkie wymienione towary przeznaczone dla kobiet.
(210)
(731)

(210) 488572
(220) 2018 07 24
(731) TOYA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) VOREL

(531) 26.05.01, 26.05.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kremy lutownicze, pasty lutownicze, kleje termotopliwe, 3 papier ścierny, papier ścierny w arkuszach,
szmergiel (papier ścierny), materiały ścierne, preparaty ścierne, gąbki ścierne do szlifowania, płótno z nasypem szklanym
[płótno ścierne], siatka ścierna, 4 wazelina do celów przemysłowych, smary samochodowe, smary uniwersalne, smary
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montażowe, 6 metalowe drobne wyroby, metalowe łączniki
gwintowane, łączniki [złącza] wykonane z metalu do rur,
osprzęt do rur [złączki] metalowy, opaski zaciskowe metalowe do łączenia rur, klamry do użytku w budownictwie, siatki
metalowe, siatki druciane i cienkie siatki druciane, blacha,
okładziny z blachy, drut, drut spawalniczy, drut lutowniczy
z wbudowanym topnikiem, kosze metalowe, wiadra metalowe. kółka samonastawne metalowe, haczyki metalowe
do wieszania odzieży, haczyki metalowe do wieszaków
na ubrania, metalowe wieszaki na obrazy, metalowe wieszaki
na odzież, zawieszki do kluczy z metali nieszlachetnych, metalowe klipsy do kabli, drabiny metalowe, drabiny ze stopniami metalowymi, metalowe skrzynki na listy, metalowe
skrzynki narzędziowe, platformy z metalu, sejfy, sejfy elektroniczne. sejfy metalowe, metalowe sejfy ognioodporne, skrytki sejfowe, kasy pancerne [sejfy], metalowe kasetki na pieniądze, kłódki, metalowe wkładki zamka, zamki do drzwi.
zasuwy do drzwi metalowe, zasuwy do zamków, metalowe
łańcuchy do drzwi, metalowe zabezpieczenia łańcuszkowe
do drzwi, metalowe urządzenia zamykające do drzwi, zamknięcia drzwiowe eliminujące trzaskanie [nieelektryczne],
metalowe zamki do rowerów, metalowe wizjery do drzwi
[niepowiększające], elektrody spawalnicze w otulinie, zaciski
metalowe, zaciski do rur wykonane z metalu, metalowe opaski zaciskowe do kabli, preparaty lutownicze zawierające metale lutownicze i topniki, stopy lutownicze (luty), cyna
i jej stopy, metalowe kolumny do podpierania, linki holownicze z metalu, ściągacze metalowe, dysze, końcówki wylotowe z metalu, haki metalowe do użytku w budownictwie. nity
metalowe, skrzynie i skrzynki narzędziowe, wózki i pojazdy
na narzędzia z metalu, metalowe systemy do magazynowania narzędzi, wózki narzędziowe z blachy stalowej, 7 elektronarzędzia, odkurzacze do celów przemysłowych, odkurzacze
do powierzchni komercyjnych i przemysłowych, przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg [odkurzacze], odkurzacze samochodowe, odkurzacze, maszyny do filtrowania,
pompy, pompy do cieczy, pompy do piwa, pompy ssące.
pompy tłoczące, pompy próżniowe tłoczące, pompy smarownicze, pompy do smarowania, pompy olejowe do pojazdów lądowych, pompy hydrauliczne, maszyny do pompowania opon [instalacje w warsztatach samochodowych],
elektryczne urządzenia ssące do czyszczenia [domowe],
elektryczne spirale do udrażniania przewodów kanalizacyjnych, filtry części maszyn, filtry stanowiące części maszyn,
zaciski robocze do obrabiarek, maszyny do spawania rur termoplastycznych, elektrody do urządzeń spawalniczych,
uchwyty wiertarskie [części maszyn], akcesoria [przystawki]
do głowic do narzędzi elektrycznych, podstawy [statywy]
maszyn, ostrza (części maszyn], maszyny do cięcia rur, przyrządy do cięcia rur [maszyny], osełki do ostrzenia (części
do maszyn], narzędzia do cięcia metalu z ostrzem diamentowym, karbidowe końcówki wierteł do maszyn, diamentowe
wiertła do maszyn, wiertła do maszyn, przemysłowe wiertła
[maszyny], karbidowe wiertła do maszyn, wiertła pneumatyczne, końcówki do wiercenia do wiertarek, wiertarki i części do nich, wiertarki elektryczne, wiertarki pneumatyczne
[ręczne], końcówki ceramiczne [narzędzia do maszyn], końcówki do noży tokarskich [części maszyn], końcówki tnące
[części do maszyn], końcówki ścierne do użytku z maszynami, arkusze ścierne będące częściami maszyn lub narzędzi
elektrycznych, taśmy ścierne do szlifierek elektrycznych, nietkane taśmy stanowiące części maszyn do użytku w ścieraniu, materiały ścierne (narzędzia do maszyn], trzpienie (części
do maszyn], szczotki obrotowe do maszyn, szczotki druciane
do maszyn, szczotki druciane [części maszyn], szczotki tarczowe z drutu do szlifierek elektrycznych, lutownice gazowe,
maszyny do lutowania [gazowe], lampy lutownicze, lutlampy

45

[palniki do lutowania], lampy lutownicze na gaz, elektryczne
urządzenia do lutowania, lutownice elektryczne, palniki spawalnicze, palniki do cięcia, palniki gazowe [narzędzia], termiczne palniki gazowe, spawarki elektryczne, spawarki gazowe, spawarki laserowe, spawarki łukowe, spawarki plazmowe,
spawarki ultradźwiękowe, spawarki wysokiej częstotliwości,
spawarki, elektryczne młoty udarowe, młoty obrotowe [maszyny], młoty wiertnicze, młoty pneumatyczne, młotki pneumatyczne [ręczne],, młotki [części maszyn], młotki udarowe
[maszyny], młotki nitownicze [narzędzia elektryczne], podnośniki do pojazdów, podnośniki hydrauliczne, hydrauliczne
urządzenia podnoszące, podnośniki pneumatyczne, podnośniki samochodowe, maszyny do podnoszenia pojazdów,
mechaniczne urządzenia do podnoszenia i wyciągania, wyciągarki elektryczne, kompresory powietrza do pojazdów,
pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, elektryczne pistolety do uszczelniania, pistolety do kleju
termotopliwego, pistolety elektryczne do kleju, pistolety
smarownicze [maszyny], pistolety do malowania, pistolety
natryskowe do malowania, urządzenia do malowania, zszywacze pistoletowe o napędzie elektrycznym, zszywacze
[maszyny], zszywacze elektryczne, kasetki ze zszywkami
do zszywaczy przemysłowych, rozpieracze mechaniczne,
szlifierki, szlifierki obrotowe, szlifierki odśrodkowe, szlifierki
podłogowe, szlifierki tarczowe, szlifierki [ręczne, obsługiwane elektrycznie], szlifierki kątowe, szlifierki oscylacyjne [maszyny], szlifierki stołowe [maszyny], wielofunkcyjne urządzenia oscylacyjne, narzędzia pneumatyczne, narzędzia
hydrauliczne, klucze udarowe, klucze maszynowe nasadowe
[maszyny], klucze dynamometryczne [maszyny], hydrauliczne klucze dynamometryczne, przeguby Cardana, reduktory
ciśnienia [części maszyn], maszyny gilotynowe, inne niż
do użytku biurowego, podajniki taśmy klejącej [maszyny], nitownice [narzędzia elektryczne], mechanicznie obsługiwane
ręczne szczypce do obciskania, chwytaki magnetyczne,
szczypce do cięcia drutu [maszyny], szczypce przegubowe
do prętów [maszyny], gwintowniki maszynowe, maszyny
do gwintowania, maszyny do gwintowania otworów, gwintowniki będące narzędziami obsługiwanymi mechanicznie,
pokrętła do gwintowników [maszyny], tnące narzędzia diamentowe do maszyn, narzędzia tnące z napędem elektrycznym, ściernice [maszyny], tarcze ścierne będące częściami
do maszyn, tarcze tnące do użytku z narzędziami elektrycznymi, tarcze tnące do użytku lako części maszyn, tarcze polerskie [części do maszyn], tarcze ścierne do użytku z narzędziami elektrycznymi, tarcze do polerowania [części
do maszyn], tarcze szlifierskie do użytku z maszynami, tarcze
diamentowe do użytku z elektronarzędziami i jako części
maszyn, tarcze gumowe do elektronarzędzi, narzędzia
do obróbki krawędzi [maszyny], nożyczki elektryczne, nożyce elektryczne, nożyce do blach [maszyny], nożyce pneumatyczne, przebijaki do użytku z obrabiarkami, narzędzia
do przebijania otworów [elektryczne], inne niż do użytku
biurowego, strugi kątniki [maszyny], pilniki [narzędzia obsługiwane elektrycznie], tarniki [maszyny], piły elektryczne, piły
tarczowe, piły silnikowe, piły taśmowe, piły taśmowe
do drewna, piły wyrzynarki, piły wyrzynarki z napędem elektrycznym, piły kabłąkowe [maszyny], piły otwornice [maszyny], brzeszczoty pił [części maszyn], brzeszczoty do pił maszynowych, tarczowych i do użytku z elektronarzędziami,
pilarki do drewna, przybory do frezowania [części maszyn],
frezy do frezarek, frezy [obrabiarki], frezy obrotowe, frezy śrubowe [maszyny], urządzenia do usuwania śrub [maszyny],
maszyny do usuwania izolacji z kabli elektrycznych, precyzyjne przecinaki [części maszyn], precyzyjne przecinaki [maszyny], przecinaki zasilane prądem, inne niż do użytku biurowego, przecinarki [obrabiarki], świdry [maszyny], obrotowe
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świdry (maszyny], świdry pneumatyczne, świdry wiertnicze
[części maszyn], pierścieniowe wycinarki do otworów [obrabiarki], dłutownice, śrubokręty elektryczne, śrubokręty pneumatyczne, śrubokręty silnikowe, precyzyjne śrubokręty elektryczne, przedłużenia do narzędzi elektrycznych, elektryczne
narzędzia ogrodnicze, narzędzia ogrodnicze (maszyny], elektryczne sekatory do gałęzi drzew, 8 klucze [narzędzia], klucze
do filtra oleju, klucze do świec zapłonowych, klucze [obsługiwane ręcznie], klucze nastawne, klucze nastawne pojedyncze [narzędzia obsługiwane ręcznie], klucze nastawne ślimakowe, nastawne klucze dynamometryczne [obsługiwane
ręcznie], klucze dynamometryczne, klucze do rur, klucze
francuskie] klucze nasadowe, klucze nasadowe [narzędzia
ręczne], klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze imbusowe
[sześciokątne], zestawy kluczy nasadowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], narzędzia ręczne, narzędzia i przyrządy
ręczne (ręcznie obsługiwane), narzędzia ręczne do cięcia
płytek, przyrządy do cięcia kątowego (narzędzia ręczne),
przyrządy do cięcia rur, przyrządy tnące (narzędzia ręczne],
narzędzia obrotowe do cięcia metalu [narzędzia obsługiwane ręcznie], narzędzia ręczne do usuwania krzyżyków glazurniczych, narzędzia ogrodnicze (sterowane ręcznie), narzędzia
do czyszczenia kominów, narzędzia szlifierskie, obsługiwane
ręcznie, narzędzia do nacinania gwintów [narzędzia obsługiwane ręcznie], szlifierki kątowe (narzędzia ręczne), widły, widły ogrodowe, widły rolnicze [narzędzia ręczne], sekatory,
sekatory ogrodnicze, rękojeści do narzędzi ręcznych, pogrzebacze do kominków, łopaty [narzędzia], szufle do śniegu,
pompki ręczne, pompy powietrza o napędzie ręcznym,
pompy próżniowe o napędzie ręcznym, spirale do udrażniania przewodów kanalizacyjnych, obsługiwane ręcznie, przepychacze do rur [narzędzia obsługiwane ręcznie], torby
na narzędzia [wyposażone], torby na narzędzia przypinane
do pasów na narzędzia, pasy do narzędzi, pasy na narzędzia,
zaciski stolarskie, zaciski ciesielskie i bednarskie, ręczne zaciski do blach, szczypce, szczypce tnące [szczypce uniwersalne], szczypce, obcęgi, szczypce płaskie, szczypce precyzyjne
[narzędzia ręcznej, szczypce samozaciskowe, szczypce
do cięcia drutu [narzędzia ręcznej, szczypce do zaciskania
końcówek [narzędzia ręczne], szczypce [narzędzia ręcznej,
szczypce, kleszcze, zestawy szczypiec, obcęgi [narzędzia
ręczne], piły wyrzynarki [narzędzia obsługiwane ręcznie], piły
ręczne, piły kabłąkowe, piła otwornica [narzędzia obsługiwane ręcznie], piłki do metalu, strugi, strugi [narzędzia ręczne],
lutownice nieelektryczne, zestaw narzędzi lutowniczych,
uchwyty do wiertarek (części narzędzi obsługiwanych ręcznie], klocki [uchwyty] do papieru ściernego [narzędzia ręcznej, ostrza do nożyc, ostrza do pił, ostrza do piłek do metalu,
ostrza do piły poprzecznej, ostrza do strugów, ostrza do wyrzynarek [części narzędzi obsługiwanych ręcznie], brzeszczoty do pił ręcznych, zestawy końcówek narzędzi do narzędzi
ręcznych, końcówki wkrętakowe do narzędzi ręcznych, ściernice [narzędzia ręczne], ściernice [części do narzędzi ręcznych], narzędzia ścierne [przyrządy ręcznej, smarownice,
smarownice obsługiwane ręcznie, oliwiarki do naoliwiania
maszyn (narzędzia ręczne], podnośniki obsługiwane ręcznie,
podnośniki na kółkach do pojazdów [ręcznie obsługiwane],
grzechotki [narzędzia ręcznej, pistolety [narzędzia ręcznej,
pistolety do uszczelniania, pistolety ręczne do wytłaczania
masy uszczelniającej, pistolety ręczne do kleju, ręczne pistolety do zszywek [inne niż do użytku chirurgicznego lub papierniczego], sznurki traserskie [narzędzia ręczne], sznurki
budowlane, kielnie trójkątne, kielnie do fugowania, kleinie,
kielnie murarskie, szpachle, szpachelki dla artystów, skrobaki
[narzędzia ręczne], skrobaki do szkła (narzędzia ręczne], skrobaczki do podłóg i okien, pace tynkarskie, czerpaki [narzędzia ręczne] mieszadła [narzędzia ręczne], nitownice [narzę-
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dzia ręczne], nitownice ręczne, zszywacze ręczne, przycinarki
do rur [narzędzia], gwintowniki [narzędzia ręczne], gwintownice [narzędzia ręczne], pokrętki do gwintowników, przedłużacze do korb do gwintowników, przedłużenia dla narzędzi
ręcznych, obcinaki do rur [narzędzia ręczne], osełki do ostrzenia, tarniki, tarki [narzędzia ręczne], szczotki druciane [narzędzia ręczne], noże, noże składane, noże do tapet, diamentowe noże do narzędzi obsługiwanych ręcznie, nożyki do cięcia
szkła, zestawy nożyków precyzyjnych, nożyczki, nożyce, nożyce do blachy, nożyce do cięcia metalu (nożyce do blach),
przebijaki [narzędzia], zestawy przebijaków, pilniki [narzędzia], pilniki igłowe, tarcze tnące do użytku wraz z narzędziami sterowanymi ręcznie, tarcze ścierne do użytku z narzędziami ręcznymi, tarcze tnące do użytku wraz z narzędziami
sterowanymi ręcznie, tarcze do polerowania [narzędzia obsługiwane ręcznie], tarcze ścierne [narzędzia obsługiwane
ręcznie], tarcze diamentowe do użytku z narzędziami sterowanymi ręcznie, wiertła diamentowe do narzędzi obsługiwanych ręcznie, wiertła, wiertła do narzędzi ręcznych, śrubokręty, śrubokręty miniaturowe nieelektryczne, precyzyjne
śrubokręty nieelektryczne, śrubokręty, wkrętaki, zestawy śrubokrętów, zestawy wkrętaków, wiertarki udarowe [narzędzia
obsługiwane ręcznie], wiertarki ręczne, wymienne ostrza
wkrętaka do wkrętaków ręcznych, wymienne ostrza wkrętaka do wkrętaków ręcznych, frezy [narzędzia ręczne], wyciągacze do śrub (narzędzia obsługiwane ręcznie], oprawki
do narzynek, dłuta, dłuta gniazdowe [przysieki], dłuta kamieniarskie, dłuta rzeźbiarskie, dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne],
dłutka do uszczelniania, przecinaki [narzędzia ręczne], przecinacze, urządzenia do zdejmowania izolacji z przewodów
i przecinacze [ręcznie obsługiwanej, świdry, ściski [narzędzia
ręczne], imadła, imadła stołowe (przyrządy ręczne), imadła
metalowe, imadła kątowe (narzędzia ręczne), młotki drewniane, młotki skalne, młotki blacharskie, młotki do gwoździ,
młotki nitownice [narzędzia], młotki, młotki kamieniarskie
[narzędzia obsługiwane ręcznie], młotki murarskie, łomy-wyciągacze [narzędzia obsługiwane ręcznie], tomy do obróbki
drewna, łomy, punktaki (narzędzia ręczne], siekiery, kilofy,
oskardy, kilofy dwustronne [narzędzia ręczne), głowice kilofów, narzędzia ręczne do ściągania izolacji [strippery], narzędzia ręczne do zdejmowania izolacji, zestawy kluczy, zestawy
narzędzi ręcznych, zestawy wierteł, zestawy końcówek śrubokrętowych, nasadek i wierteł, wyposażone skrzynie
i skrzynki narzędziowe, szafki z narzędziami, wózki i pojazdy
na narzędzia, 9 przedłużacze, przedłużacze elektryczne,
czujniki, czujniki ruchu, urządzenia wejściowe z czujnikiem
ruchu, przejściówki w postaci rozgałęziaczy elektrycznych,
rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, rękawice do celów przemysłowych do ochrony przed urazami, rękawiczki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, rękawice ogniotrwałe, okulary ochronne, okulary
spawalnicze, gogle ochronne, maski do spawania, maski
ochronne, maski przeciwpyłowe, maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, przyłbice spawalnicze, osłony zabezpieczające przed iskrami, osłony ochronne na twarz, ochronne osłony na twarz dla
spawaczy, słuchawki z redukcją hałasu, nakolanniki dla robotników, kaski zabezpieczające, obuwie ochronne, ochronne
obuwie robocze, ochronna odzież robocza [chroniąca przed
wypadkami lub urazami], plandeki ochronne, wizjery
do drzwi (judasze), szkła powiększające, próbniki napięcia,
testery elektryczne [próbniki napięcia], testery prądu, prostowniki, mierniki, mierniki ciśnienia, mierniki kątów, mierniki
poziomu, mierniki elektroniczne, mierniki napięcia, cyfrowe
mierniki uniwersalne, urządzenia do monitorowania napięcia, przewody elektryczne, kable zapłonowe, gaśnice, bezpieczniki topikowe, bezpieczniki do pojazdów, awaryjne trój-
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kąty ostrzegawcze do pojazdów, reduktory ciśnienia,
reduktory prędkości [elektryczne], reduktory prędkości [elektronicznej, manometry, miarki, miarki [przyrządy miernicze],
miarki składane, przenośne miarki taśmowe, elektroniczne
miarki, szczelinomierze, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne,
kątowniki do mierzenia, inżynieryjne przymiary kreskowe,
elektroniczne przymiary kreskowe, przymiary jardowe, dalmierze, dalmierze laserowe, poziomnice, laserowe urządzenie do pomiaru poziomu, wykrywacze [detektory], wykrywacze kabli, wykrywacze [detektory] przedmiotów
metalowych, piony ciężarkowe, 11 lampy do celów oświetleniowych, neonowe lampy oświetleniowe, lampy LED, przenośne lampy ręczne [oświetleniowe], lampy halogenowe,
żarniki do lamp elektrycznych, latarki, czołówki, reflektory,
piecyki na węgiel, piece węglowe [ogrzewacze pomieszczeń
do użytku domowego], piece grzewcze, 12 wózki, wózki
transportowe, wózki transportowe platformowe, wózki narzędziowe, wózki na kółkach dla mechaników, kołka samonastawne do wózków [pojazdy), kółka do wózków do supermarketów, pompki do rowerów, pompki nożne do pompowania
opon pojazdów, pompki do pompowania OPON pojazdów,
pompki opon, urządzenia do pompowania opon, leżanki
monterskie dla mechaników, leżanki monterskie do użytku
w badaniu podwozi samochodów, rozpieracze hydrauliczne
szczęk hamulca do pojazdów, łańcuchy śniegowe do pojazdów mechanicznych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, antypoślizgowe łańcuchy do kół pojazdów, plandeki przystosowane [ukształtowane] do pojazdów, pióra wycieraczek
do przednich szyb, haki holownicze, haki holownicze do pojazdów, 16 worki na śmieci, worki z tworzyw sztucznych
na śmieci, worki z tworzyw sztucznych do pakowania, wałki
malarskie, wkłady do wałków malarskich, rączki do wałków
malarskich, podstawki na wałki do malowania, kuwety malarskie, pędzle, pędzle dla malarzy pokojowych, ołówki, kleje
do celów domowych, kleje do celów majsterkowania, kleje
do celów papierniczych, dozowniki taśmy klejącej do użytku
domowego lub biurowego, podajniki do taśmy klejącej, taśma klejąca, taśma klejąca pakowa, taśmy klejące dwustronne [inne niż do użytku domowego, medycznego lub związanego z materiałami piśmiennymi], taśmy papierowe, taśma
maskująca, zszywki biurowe, 17 węże, węzę ogrodowe, gumowe węzę do wody, gumowe węzę elastyczne, niemetalowe węże elastyczne, niemetalowe węże elastyczne z gumy
syntetycznej wzmocnionej materiałem tekstylnym, węzę
do wody do użytku w ogrodzie, elastyczne węże wykonane
i materiałów polimerowych, elastyczne węże z kauczuku
wzmocnionego materiałem syntetycznym, elastyczne węże
z tworzyw sztucznych z wkładami drucianymi elastyczne
węże z tworzyw sztucznych z oplotem drucianym, węże
do narzędzi pneumatycznych, węzę pneumatyczne, niemetalowe, elastyczne rury wężowe z tworzyw sztucznych, materiały uszczelniające i izolacyjne, materiały do uszczelniania
okien i drzwi, niemetalowe taśmy uszczelniające przed warunkami atmosferycznymi do okien i drzwi, taśma maskująca, taśmy uszczelniające, taśmy izolacyjne, taśmy samoprzylepne do celów technicznych, taśmy klejące nie do użytku
domowego, medycznego lub związanego z materiałami piśmiennymi, taśmy uszczelniające (niemetalowe -), taśma
uszczelniająca do połączeń rurowych, taśmy do uszczelniania gwintów rurowych, przylepne (taśmy -} nie do użytku
biurowego, medycznego czy domowego, folie maskujące,
szczeliwa hydrauliczne, izolacyjne masy uszczelniające, masy
uszczelniające, 18 torby na narzędzia (puste), plecaki na narzędzia, 19 folie z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, 20 niemetalowe skrzynki na listy, klapki do skrzynek
na listy w drzwiach [nie z metalu lub kamienia), pojemniki
niemetalowe do przechowywania narzędzi [puste], pojem-
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niki wielofunkcyjne [niemetalowe i nie do użytku domowego lub kuchennego], mocowane do ściany wieszaki na narzędzia, niemetalowe wieszaki do półek wieszaki na płaszcze
[haczyk) montowane na ścianie] niemetalowe, haczyki
na ubrania, niemetalowe, niemetalowe haczyki wkręcane,
wygięte, niemetalowe wieszaki do odzieży, dywanowe podkładki ochronne pod nogi mebli, filcowe podkładki pod nogi
mebli, podkładki z tworzyw sztucznych, naroża ochronne
[nakładki] z tworzyw sztucznych, niemetalowe narożniki
ochronne nakładane na meble, korytka do kabli z materiałów
niemetalowych [inne niż elektrycznej, niemetalowe klamry
do kabli, uchwyty [obejmy] do rur i kabli, niemetalowe,
uchwyty przyssawkowe [mocowania], opaski spinające
do kabli, niemetalowe opaski zaciskowe do węży, opaski zaciskowe niemetalowe do łączenia rur, drabiny, niemetalowe,
drabiny niemetalowe, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, drabiny z włókna szklanego, stopnie [drabiny] niemetalowe, szafki metalowe, niemetalowe skrzynki na narzędzia
[puste], niemetalowe szafki na narzędzia [puste], skrzynie
i skrzynki narzędziowe, wózki i pojazdy na narzędzia, z tworzywa sztucznego, systemy do magazynowania narzędzi,
z tworzywa sztucznego, szafki na klucze, kłódki, niemetalowe, wkładki do zamka, niemetalowe, zasuwki drzwiowe niemetalowe, zasuwy drzwiowe niemetalowe, nieelektryczne
samozamykacze do drzwi z materiałów niemetalowych,
zamki do rowerów, nie z metalu, stoły warsztatowe, stoły
warsztatowe z imadłem, niemetalowe, taborety robocze, taborety ruchome [meble], ściągacze niemetalowe, krzyżyki
dystansowe do glazury, krzyżyki dystansowe do płytek, kastry niemetalowe do mieszania zaprawy murarskiej, haczyki
na drzwi z materiałów niemetalowych, 21 rękawice bawełniane do celów domowych, rękawice gumowe do użytku
domowego, wiadra na węgiel do użytku w gospodarstwie
domowym, wiadra do użytku przemysłowego, kosze niemetalowe, szczotki do czyszczenia kominków, szczotki, szczotki
i artykuły szczotkarskie, szczotki do sprzątania, szczotki
do szorowania, szczotki do drapania, szczotki do mycia samochodów, miotły, mopy, przepychacze do toalet, przesiewacze popiołu do użytku domowego, lejki, lejki do nalewania paliwa, gąbki czyszczące, zbieraki wody z szyb [do celów
domowych], rękawice ogrodnicze, 22 plandeki, plastikowe
plandeki wielofunkcyjne, plandeki, do użytku innego niż
z pojazdami, okrycia wodoodporne [plandeki], liny, liny holownicze niemetalowe, liny holownicze do samochodów,
liny elastyczne, liny z włókien naturalnych i syntetycznych,
taśmy elastyczne do wiązania, taśmy niemetalowe do owijania i związywania, sznurki, sznur polipropylenowy, sznury
wykonane z tworzyw sztucznych, sznury 7 włókien tekstylnych, pakuły, pakuły bawełny, niemetalowe pasy do transportu ładunków, niemetalowe pasy do przenoszenia ładunków, pasy mocujące, inne niż metalowe, 25 kalosze, obuwie
gumowe, obuwie robocze, odzież robocza.
488573
(220) 2018 07 24
FLY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) la(s)to
(510), (511) 35 sprzedaż towarów z branży turystycznej,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak: legitymacje rabatowe, karty identyfikacyjne i rabatowe upoważniające do zniżek, bilety, publikacje papierowe, książki,
czasopisma, gazety, albumy, materiały drukowane, materiały
do nauczania, papier, foldery, przewodniki, mapy, informatory turystyczne, rozkłady jazdy, sprzęt turystyczny i sportowy,
tektura i wyroby z tych materiałów, druki firmowe, opakowania reklamowe z papieru i innych tworzyw, wydawnictwa,
(210)
(731)
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papeterie, druki eksploatacyjne w tym programy imprez,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, filmy, reportaże, filmy
zarejestrowane na taśmie filmowej, taśmie wideo, taśmie magnetycznej, dyskach optycznych lub innych nośnikach, magnetyczne i optyczne nośniki danych z nagraniami dźwięku
i/lub obrazu, publikacje elektroniczne, płyty (dyski) z nagraniami, i ofert usług z branży turystycznej, hotelarskiej, rozrywkowej, sportowej, kulturalnej, edukacyjnej pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary (zapoznawać się i wybierać ofertę usług), w szczególności: w hurtowni, w sklepie, z katalogu różnych artykułów, wykorzystując
zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi
elektronicznej, na stronie internetowej, za pośrednictwem
systemu telezakupów, używając środków telekomunikacji,
organizacja targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, prace biurowe, badania rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie franchisingu, wyszukiwanie, pozyskiwanie i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi
w zakresie reklamy i promocji, w tym: rozpowszechnianie materiałów reklamowych, informacja o powyższych usługach,
39 biura turystyczne z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, usługi turystyczne z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, współpraca z różnymi
podmiotami przy organizowaniu wyjazdów turystycznych
z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach,
organizowanie wczasów rekreacyjnych i wypoczynkowych
z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, organizacja imprez turystycznych, podróży, wycieczek, w tym
organizacja oraz obsługa zagranicznej i krajowej turystyki
przyjazdowej i wyjazdowej, grupowej i indywidualnej z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, organizacja pobytów biznesowych, w kraju i za granicą z wyjątkiem
rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, rezerwacja
miejsc w środkach transportu, w tym pośrednictwo i rezerwacja usług w zakresie komunikacji i podróży z wyjątkiem
rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, czarterowanie,
transport pasażerski, przewóz ludzi i towaru pojazdami mechanicznymi, koleją, statkami i samolotami, usługi bagażowe, transport pieniędzy i rzeczy wartościowych, transport
chorych, wynajmowanie środków transportu podróżnym,
informacja o transporcie, pośrednictwo transportowe, prowadzenie informacji turystycznej i podróżniczej, zwiedzanie
turystyczne związane z informacją dotyczącą podroży, informacją o taryfach, rozkładach jazdy i sposobach transportu,
rezerwacja miejsc podróży z wyjątkiem rezerwacji miejsc
w hotelach i pensjonatach, rezerwacja biletów lotniczych,
kolejowych, promowych, pośrednictwo w usługach komunikacyjnych, zapewnienie zorganizowanych form zwiedzania,
zwiedzanie turystyczne, towarzyszenie i opieka w podróży,
wynajem samolotów, pojazdów mechanicznych, statków,
promów, pakowanie towarów, dostawa i transport paczek,
transport bagażu, pośrednictwo w rezerwacji i sprzedaży
dokumentów przewozowych, przewoźników polskich i obcych w komunikacji krajowej i zagranicznej oraz organizacja przewozów wszelkimi dostępnymi środkami transportu
z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, organizacja i świadczenie usług w zakresie pilotażu, informacja
o powyższych usługach, 43 agencje zakwaterowania, usługi związane z rezerwacją pokoi w hotelach i pensjonatach
przez biura podróży, świadczenie usług hotelarskich, organizowanie i zapewnianie zakwaterowania, w tym rezerwacja
hoteli, wynajem pokoi oraz mieszkań wakacyjnych, domów
wypoczynkowych i apartamentów na pobyt czasowy, udostępnianie miejsc na campingu, usługi gastronomiczne wraz
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z usługami towarzyszącymi takimi jak: zapewnianie noclegu,
usługi kelnerskie oraz room-service, obsługą gastronomiczną z własnym transportem, wynajmowaniem sal, wypożyczaniem stołów, krzeseł, zastawy i bielizny stołowej, informacja o powyższych usługach.
488582
(220) 2018 07 24
SAWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FOODS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) Petit Crunch

(210)
(731)

(531) 11.01.04, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby i produkty zbożowe, pochodne ryżu
takie jak: płatki ryżowe, ryż dmuchany, skrobia ryżowa, makaron ryżowy, kaszka z mąki ryżowej, mieszanki zbożowo-ryżowe, kasze i mieszanki z owocami i warzywami, płatki
zbożowe z otrębami, z amarantusem, z owocami suszonymi
i liofilizowanymi, płatki owsiane, pro(dukty śniadaniowe zbożowe z dodatkami owoców, mleka, ekstrudatu zbożowego,
ekstrudaty zbożowe z ziaren żyta, pszenicy, amarantusa, siemienia lnianego z dodatkiem błonnika, wyroby zbożowe ekspandowane i ekstrudowane, produkty zbożowe z dodatkiem
elementów ekstrudowanych, mieszanki i produkty z ziaren
ekspandowanych, produkty zbożowe z probiotykami w postaci wyselekcjonowanych kultur bakteryjnych lub drożdży,
żywność funkcjonalna i wzbogacona w postaci produktów
wzbogaconych w nienasycone kwasy tłuszczowe, błonnik
pokarmowy, skrobię, witaminy i składniki mineralne, probiotyki i prebiotyki oraz w postaci produktów zawierających
obniżoną zawartość cholesterolu, niskosodowych, niskoenergetycznych, musli na bazie naturalnych składników pochodzenia roślinnego, chipsy jako produkty zbożowe, przekąski
błonnikowe, przekąski zbożowe, przekąski wykonane z ryżu,
przekąski na bazie ryżu, przekąski wieloziarniste, przekąski
kukurydziane, przekąski na bazie zbóż, przekąski w postaci
ciast owocowych, przekąski z produktów zbożowych, chrupki na bazie naturalnych składników pochodzenia roślinnego,
chrupki ryżowe w kształcie kulek, batony jako wyroby cukiernicze na bazie naturalnych składników pochodzenia roślinnego, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców (wyroby cukiernicze), batony zbożowe, batoniki
musli, batoniki owsiane, batony spożywcze na bazie zbóż,
batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, produkty zbożowe w postaci batonów, batony na bazie orzechów
i nasion, krakersy, krakersy z preparatów zbożowych, krakersy ryżowe, wafle pełnoziarniste, wyroby piekarnicze, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
ciastka ryżowe, ciastka owsiane, kruche ciastka (herbatniki),
ciastka zbożowe wypiekane z płatkami i owocami, produkty żywnościowe z ryżu, gotowe dania z ryżu, dania na bazie
ryżu, gotowe potrawy zawierające ryż, gotowe potrawy zawierające makaron, ryż z warzywami i wołowiną (bibimbap),
gotowy ryż mrożony z przyprawami i warzywami, ryż kleisty
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zawijany w liście bambusowe, mrożone posiłki składające się
z ryżu, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryby lub
warzyw, gotowe desery (wyroby piekarnicze), 35 usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu
oraz rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez
Internet z branży związanej z artykułami spożywczymi, pokazy towarów na portalu internetowym, publikowanie tekstów
reklamowych dotyczących branży artykułów spożywczych,
organizowanie targów i wystaw handlowych lub reklamowych dotyczących branży artykułów spożywczych, usługi
w zakresie handlu i usługi w zakresie informacji dla konsumentów zwłaszcza usługi handlu detalicznego i hurtowego
w sklepach, za pośrednictwem katalogów, środków komunikacji elektronicznej, Internetu (sklepy internetowe) z branży
artykułów spożywczych, w szczególności: wyroby i produkty
zbożowe, pochodne ryżu takie jak: płatki ryżowe, ryż dmuchany, skrobia ryżowa, makaron ryżowy, kaszka z mąki ryżowej, mieszanki zbożowo-ryżowe, kasze i mieszanki z owocami i warzywami, płatki zbożowe z otrębami, z amarantusem,
z owocami suszonymi i liofilizowanymi, płatki owsiane, produkty śniadaniowe zbożowe z dodatkami owoców, mleka,
ekstrudatu zbożowego, ekstrudaty zbożowe z ziaren żyta,
pszenicy, amarantusa, siemienia lnianego z dodatkiem błonnika, wyroby zbożowe ekspandowane i ekstrudowane, produkty zbożowe z dodatkiem elementów ekstrudowanych,
mieszanki i produkty z ziaren ekspandowanych, produkty
zbożowe z probiotykami w postaci wyselekcjonowanych kultur bakteryjnych lub drożdży, żywność funkcjonalna i wzbogacona w postaci produktów wzbogaconych w nienasycone
kwasy tłuszczowe, błonnik pokarmowy, skrobię, witaminy
i składniki mineralne, probiotyki i prebiotyki oraz w postaci
produktów zawierających obniżoną zawartość cholesterolu,
niskosodowych, niskoenergetycznych, musli na bazie naturalnych składników pochodzenia roślinnego, chipsy jako produkty zbożowe, przekąski błonnikowe, przekąski zbożowe,
przekąski wykonane z ryżu, przekąski na bazie ryżu, przekąski
wieloziarniste, przekąski kukurydziane, przekąski na bazie zbóż,
przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski z produktów
zbożowych, chrupki na bazie naturalnych składników pochodzenia roślinnego, chrupki ryżowe w kształcie kulek, batony
jako wyroby cukiernicze na bazie naturalnych składników pochodzenia roślinnego, batoniki zawierające mieszankę ziaren,
orzechów i suszonych owoców (wyroby cukiernicze), batony
zbożowe, batoniki musli, batoniki owsiane, batony spożywcze
na bazie zbóż, batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, produkty zbożowe w postaci batonów, batony na bazie
orzechów i nasion, krakersy, krakersy z preparatów zbożowych,
krakersy ryżowe, wafle pełnoziarniste, wyroby piekarnicze, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
ciastka ryżowe, ciastka owsiane, kruche ciastka (herbatniki),
ciastka zbożowe wypiekane z płatkami i owocami, produkty
żywnościowe z ryżu, gotowe dania z ryżu, dania na bazie ryżu,
gotowe potrawy zawierające ryż, gotowe potrawy zawierające makaron, ryż z warzywami i wołowiną (bibimbap), gotowy
ryż mrożony z przyprawami i warzywami, ryż kleisty zawijany
w liście bambusowe, mrożone posiłki składające się z ryżu, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryby lub warzyw,
gotowe desery (wyroby piekarnicze), usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, zarządzanie
programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom
uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich.
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488583
(220) 2018 07 24
SAWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FOODS
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) Petit Lunch

(210)
(731)

(531) 11.01.04, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby i produkty zbożowe, pochodne
ryżu takie jak: płatki ryżowe, ryż dmuchany, skrobia ryżowa, makaron ryżowy, kaszka z mąki ryżowej, mieszanki zbożowo - ryżowe, kasze i mieszanki z owocami i warzywami,
płatki zbożowe z otrębami, z amarantusem, z owocami
suszonymi i liofilizowanymi, płatki owsiane, pro(dukty śniadaniowe zbożowe z dodatkami owoców, mleka, ekstrudatu
zbożowego, ekstrudaty zbożowe z ziaren żyta, pszenicy,
amarantusa, siemienia lnianego z dodatkiem błonnika, wyroby zbożowe ekspandowane i ekstrudowane, produkty
zbożowe z dodatkiem elementów ekstrudowanych, mieszanki i produkty z ziaren ekspandowanych, produkty zbożowe z probiotykami w postaci wyselekcjonowanych kultur
bakteryjnych lub drożdży, żywność funkcjonalna i wzbogacona w postaci produktów wzbogaconych w nienasycone
kwasy tłuszczowe, błonnik pokarmowy, skrobię, witaminy
i składniki mineralne, probiotyki i prebiotyki oraz w postaci
produktów zawierających obniżoną zawartość cholesterolu, niskosodowych, niskoenergetycznych, musli na bazie naturalnych składników pochodzenia roślinnego, chipsy jako
produkty zbożowe, przekąski błonnikowe, przekąski zbożowe, przekąski wykonane z ryżu, przekąski na bazie ryżu,
przekąski wieloziarniste, przekąski kukurydziane, przekąski
na bazie zbóż, przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski z produktów zbożowych, chrupki na bazie naturalnych składników pochodzenia roślinnego, chrupki ryżowe
w kształcie kulek, batony jako wyroby cukiernicze na bazie
naturalnych składników pochodzenia roślinnego, batoniki
zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców (wyroby cukiernicze), batony zbożowe, batoniki musli,
batoniki owsiane, batony spożywcze na bazie zbóż, batoniki
zbożowe będące zamiennikami posiłków, produkty zbożowe w postaci batonów, batony na bazie orzechów i nasion,
krakersy, krakersy z preparatów zbożowych, krakersy ryżowe, wafle pełnoziarniste, wyroby piekarnicze, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, ciastka
ryżowe, ciastka owsiane, kruche ciastka (herbatniki), ciastka
zbożowe wypiekane z płatkami i owocami, produkty żywnościowe z ryżu, gotowe dania z ryżu, dania na bazie ryżu,
gotowe potrawy zawierające ryż, gotowe potrawy zawierające makaron, ryż z warzywami i wołowiną (bibimbap), gotowy ryż mrożony z przyprawami i warzywami, ryż kleisty
zawijany w liście bambusowe, mrożone posiłki składające
się z ryżu, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu
z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, zapakowane zestawy
obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryby lub warzyw, gotowe desery (wyroby piekarnicze),
35 usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu oraz rozpowszechnianie reklam na rzecz
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osób trzecich przez Internet z branży związanej z artykułami spożywczymi, pokazy towarów na portalu internetowym, publikowanie tekstów reklamowych dotyczących
branży artykułów spożywczych, organizowanie targów
i wystaw handlowych lub reklamowych dotyczących branży artykułów spożywczych, usługi w zakresie handlu i usługi w zakresie informacji dla konsumentów zwłaszcza usługi
handlu detalicznego i hurtowego w sklepach, za pośrednictwem katalogów, środków komunikacji elektronicznej,
Internetu (sklepy internetowe) z branży artykułów spożywczych, w szczególności: wyroby i produkty zbożowe, pochodne ryżu takie jak: płatki ryżowe, ryż dmuchany, skrobia
ryżowa, makaron ryżowy, kaszka z mąki ryżowej, mieszanki
zbożowo - ryżowe, kasze i mieszanki z owocami i warzywami, płatki zbożowe z otrębami, z amarantusem, z owocami
suszonymi i liofilizowanymi, płatki owsiane, produkty śniadaniowe zbożowe z dodatkami owoców, mleka, ekstrudatu
zbożowego, ekstrudaty zbożowe z ziaren żyta, pszenicy,
amarantusa, siemienia lnianego z dodatkiem błonnika, wyroby zbożowe ekspandowane i ekstrudowane, produkty zbożowe z dodatkiem elementów ekstrudowanych,
mieszanki i produkty z ziaren ekspandowanych, produkty
zbożowe z probiotykami w postaci wyselekcjonowanych!
kultur bakteryjnych lub drożdży, żywność funkcjonalna
i wzbogacona w postaci produktów wzbogaconych w nienasycone kwasy tłuszczowe, błonnik pokarmowy, skrobię,
witaminy i składniki mineralne, probiotyki i prebiotyki oraz
w postaci produktów zawierających obniżoną zawartość
cholesterolu, niskosodowych, niskoenergetycznych, musli
na bazie naturalnych składników pochodzenia roślinnego, chipsy jako produkty zbożowe, przekąski błonnikowe,
przekąski zbożowe, przekąski wykonane z ryżu, przekąski
na bazie ryżu, przekąski wieloziarniste, przekąski kukurydziane, przekąski na bazie zbóż, przekąski w postaci ciast
owocowych, przekąski z produktów zbożowych, chrupki
na bazie naturalnych składników pochodzenia roślinnego,
chrupki ryżowe w kształcie kulek, batony jako wyroby cukiernicze na bazie naturalnych składników pochodzenia
roślinnego, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców (wyroby cukiernicze), batony
zbożowe, batoniki musli, batoniki owsiane, batony spożywcze na bazie zbóż, batoniki zbożowe będące zamiennikami
posiłków, produkty zbożowe w postaci batonów, batony
na bazie orzechów i nasion, krakersy, krakersy z preparatów
zbożowych, krakersy ryżowe, wafle pełnoziarniste, wyroby
piekarnicze, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, ciastka ryżowe, ciastka owsiane, kruche
ciastka (herbatniki), ciastka zbożowe wypiekane z płatkami
i owocami, produkty żywnościowe z ryżu, gotowe dania
z ryżu, dania na bazie ryżu, gotowe potrawy zawierające
ryż, gotowe potrawy zawierające makaron, ryż z warzywami i wołowiną (bibimbap), gotowy ryż mrożony z przyprawami i warzywami, ryż kleisty zawijany w liście bambusowe, mrożone posiłki składające się z ryżu, gotowy lunch
w pudełku składający się z ryżu z dodatkiem mięsa, ryby
lub warzyw, zapakowane zestawy obiadowe składające się
głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryby lub warzyw, gotowe desery (wyroby piekarnicze), usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, zarządzanie
programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom
uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich.
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(210) 488585
(220) 2018 07 24
(731) ELEKTRO OMEGA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) Ω Produkt dla profesjonalistów

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.25, 26.01.03
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji,
zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne.
(210) 488586
(220) 2018 07 24
(731) ELEKTRO OMEGA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) Ω PRODUKT REKOMENDOWANY

(531)

29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 24.17.25, 27.05.21,
27.01.06
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji,
zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne.
(210) 488592
(220) 2018 07 24
(731) BOGDAŃSKA MONIKA, Poznań
(540) 7cm

(531) 17.05.02, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 40 przeróbki odzieży (produkcja na zamówienie), krawiectwo lekkie, krojenie materiałów (tkanin), krojenie
tekstyliów, przeróbki ubrań, szycie odzieży na miarę, szycie (produkcja na zamówienie), krojenie tkanin, obrębianie
tkanin, obróbka tkanin, udzielanie informacji związanych
z krawiectwem, usługi krawieckie (produkcja na zamówienie), usługi szycia wycinanie tkanin, robótki ręczne lub krawiectwo, 41 usługi egzaminowania (edukacyjne), usługi
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edukacyjne dotyczące projektowania, usługi edukacyjne dla
przemysłu, usługi szkoleniowe, usługi edukacyjne związane
z modą, usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego
nauczania.
(210) 488604
(220) 2018 07 24
(731) EUROSNACK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Eurosnack

(531) 26.04.02, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 chrupki ryżowe i zbożowe, chrupki i prażynki kukurydziane i smakowe, chrupkie pieczywo i przekąski
z pieczywa chrupkiego, biszkopty, wyroby cukiernicze, słone
krakersy, herbatniki, słone przekąski na bazie mąki, sezamki, ciasta, ciastka, pieczywo, płatki śniadaniowe, przekąski
zbożowe.
488605
(220) 2018 07 24
AKCES BK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czechowice-Dziedzice
(540) AKCES

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 artykuły i materiały termoizolacyjne, hydroizolacyjne oraz do izolacji akustycznej dla budownictwa,
materiały do izolacji termicznej z tworzyw sztucznych, płyty z polistyrenu do celów izolacyjnych, materiały izolacji
akustycznych zawierające granulat gumy i/lub polistyren,
piankowe materiały izolacyjne do użytku w budownictwie,
19 niemetalowe materiały budowlane, kształtki i bloczki
budowlane, w tym kształtki i bloczki budowlane prefabrykowane z pianobetonu i styropianobetonu, cegły, cement,
zaprawy budowlane, w tym zaprawy ciepłochronne do murowania i tynkowania, tynk do użytku w budownictwie,
37 usługi budowlane i remontowe, budowa nieruchomości,
izolowanie budynków, w tym hydroizolacje oraz izolacje termiczne, akustyczne.
(210) 488609
(220) 2018 07 24
(731) PIETRZAK JACEK LODY MARSJANO, Ciechanów
(540) ZAPIECANA
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i za pośrednictwem sieci Internet produktów spożywczych, 43 usługi
gastronomiczne.
(210) 488618
(220) 2018 07 25
(731) TOYA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) FLO
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(531) 05.03.13, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 6 metalowe drobne wyroby, metalowe łączniki gwintowane, metalowe przewody drutowe do wiązania
przedmiotów, opaski zaciskowe metalowe do łączenia rur,
metalowe opaski zaciskowe do kabli, konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, złączki metalowe, metalowe obrzeża do trawników, drut, drut metalowy [z metali
nieszlachetnych], drut wiązałkowy metalowy, drut ogrodniczy, rury metalowe do zraszania, dysze, końcówki wylotowe z metalu, wieszaki metalowe na węże ogrodowe,
uchwyty z metalu, 7 elektryczne narzędzia ogrodnicze,
maszyny ogrodnicze, maszyny do uprawy ziemi do trawnika i ogrodu, maszyny do rozdrabniania odpadów ogrodniczych, urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie,
elektronarzędzia ogrodnicze, wykaszarki do trawy i zarośli [maszyny], nożyce do żywopłotów [maszyny], nożyce
ogrodnicze [maszyny], nożyce ogrodnicze [inne niż ręczne], doładowywane obcinarki do żywopłotów, elektryczne nożyce do żywopłotów, nożyce elektryczne, przycinarki
do żywopłotów z napędem elektrycznym, przycinarki trawy, prowadnice do maszyn, prowadnice pił [części do maszyn], szkielety prowadnicowe do obrabiarek, akcesoria
[przystawki] do głowic do narzędzi elektrycznych, szpule
do podkaszarek żyłkowych do trawników i ogrodów, pilniki [narzędzia obsługiwane elektrycznie], pilarki do drewna, opryskiwacze [maszyny], opryskiwacze [maszyny]
ogrodnicze, urządzenia do zraszania [maszyny], lance
opryskiwaczy będące przyrządami ogrodniczymi, kosy
[maszyny], elektryczne kosy ogrodowe, kosiarki spalinowe, kosiarki, elektryczne kosiarki do trawy, kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, kosiarki żyłkowe [urządzenia
do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie], elektryczne
urządzenia do przystrzygania trawy, piły elektryczne, piły
z napędem mechanicznym, elektryczne piły łańcuchowe,
piły kabłąkowe [maszyny], elektryczne pompy ogrodowe,
pompy, pompy elektryczne, pompy wodne, pompy fontannowe, elektryczne sekatory do gałęzi drzew, świdry
[maszyny], siewniki [maszyny], rączki będące częściami
narzędzi mechanicznych, 8 narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, narzędzia ręczne, narzędzia ręczne do sadzenia cebulek, narzędzia do zbierania owoców [narzędzia
ręczne], piły ręczne, piły ogrodnicze [ręcznie obsługiwane], piły kabłąkowe, prowadnice do pił do użytku wraz
z narzędziami ręcznymi, prowadnice do cięcia do użytku
wraz z narzędziami sterowanymi ręcznie, ścinacze do żywopłotów [narzędzia obsługiwane ręcznie], maszyny
do przycinania żywopłotów [narzędzia obsługiwane ręcznie], przycinarki [narzędzia obsługiwane ręcznie], pilniki
[narzędzia], pilniki igłowe, uszczelki gumowe, klucze [narzędzia], opryskiwacze [ręcznie obsługiwane] ogrodnicze,
podkaszarki ręczne, kosy, kosy obsługiwane ręcznie, ręczne kosy do chwastów, kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], świdry, świdry ręczne, łopatki [ogrodnictwo], łopatki
do nawozów, łopaty [narzędzia], ręczne sadzaki ogrodnicze, sierpy [narzędzia obsługiwane ręcznie], grabie, motyki, widły, widły ogrodowe, szpadle [narzędzia], nożyce
ogrodnicze, sekatory ogrodnicze, ręczne pompy do pompowania wody ze studni, siewniki rzędowe obsługiwane
ręcznie, rękojeści do narzędzi ręcznych, rączki do narzędzi
ręcznych, 9 nakrycia głowy ochronne, ochronne nakrycia głowy zapobiegające wypadkom lub urazom, kaski
zabezpieczające, ochronne maski na twarz do kasków
ochronnych, maski ochronne, osłony ochronne na twarz,
odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, ochronna odzież robocza, nakolanniki dla robotników,
mierniki, mierniki wilgotności, mierniki wilgotności gleby,
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cyfrowe mierniki pH, PH-metry, urządzenia do pomiaru
wilgotności, urządzenia do pomiaru temperatury do użytku domowego, kwasomierze [areometry], 11 maszyny zraszające do nawadniania ogrodniczego, systemy zraszające do nawadniania, zraszacze ogrodowe [automatyczne],
zawory stanowiące części systemów zraszaczy, osprzęt
do fontann, fontanny, fontanny wodne, fontanny ozdobne, 12 ogrodowe wózki na węże do podlewania, 16 worki
na śmieci, worki z tworzyw sztucznych na śmieci, worki
z tworzyw sztucznych do pakowania, 17 węże do wody
do użytku w ogrodzie, węże ogrodowe, niemetalowy
mikroporowaty wąż do użytku w ogrodnictwie, artykuły
wykonane z kauczuku syntetycznego do uszczelniania,
gumowe materiały uszczelniające do połączeń, niemetalowe pierścienie uszczelniające do akcesoriów rurowych,
niemetalowe pierścienie uszczelniające do akcesoriów
do węży, pierścienie uszczelniające wykonane z gumy,
uszczelki niemetalowe, zespoły uszczelniające niemetalowe, zestawy uszczelek do zaworów, niemetalowe złączki
do węży, złączki, niemetalowe złączki do użytku z przewodami wężowymi, niemetalowe łączniki do węży, niemetalowe uszczelki do złączy, 19 obrzeża do trawników,
niemetalowe, 20 niemetalowe opaski zaciskowe do węży,
niemechaniczne, niemetalowe szpule do nawijania węży,
wieszaki niemetalowe na węże, niemetalowe mocowane
na ścianie podpory do węży, niemetalowe bębny na węże
ogrodowe, obsługiwane ręcznie, 21 rękawice ogrodnicze,
szczotki, rączki do szczotek wykonane z tworzyw sztucznych, miotły (kije do -) niemetalowe, trzonki mioteł, miotły, uchwyty na doniczki na kwiaty, spryskiwacze, spryskiwacze do trawnika, podłużne końcówki do spryskiwania
do węży ogrodowych, dysze do węży zraszających, dysze
do węży ogrodowych, dysze zraszające do węży ogrodowych, rozpylacze mocowane do węży ogrodowych,
zraszacze, zraszacze do węży ogrodowych, 22 taśmy
do podwiązywania winorośli, nylonowa żyłka do wycinania chwastów, zestaw ogrodniczy do podwiązywania
roślin.
488660
(220) 2018 07 25
DUDA MONIKA MAGDALENA PREMIUM BEERS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów
(540) revolta craft beer
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.24
(510), (511) 32 piwo.
(210) 488663
(220) 2018 07 24
(731) ALPEN PHARMA AG, Berno, Szwajcaria
(540) ALPEFERIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, lekarstwa, suplementy żywnościowe, probiotyki (suplementy), suplementy ziołowe, suplementy prebiotyczne, przeciwutleniające
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, mineralne
suplementy diety, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna suplementów diety, lekarstw, produktów
farmaceutycznych.
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(210) 488665
(220) 2018 07 25
(731) 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Meggy

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, lakier hybrydowy, lakier zwykły,
akcesoria.
488666
(220) 2018 07 25
ALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kleosin-Białystok
(540) Barracuda LPG/CNG Injector
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 reduktory ciśnienia gazu stosowane w instalacjach gazowych do pojazdów, wtryskiwacze gazu do silników stosowane w instalacjach gazowych do pojazdów,
filtry do paliw węglowodorowych w fazie gazowej do instalacji zasilania gazem, zawory do paliwa w tym gazu, 9 sterowniki wtrysku paliwa, kontrolery wtrysku gazu stosowane
w instalacjach gazowych do pojazdów, oprogramowanie
komputerowe do elektronicznych urządzeń przeznaczonych do sterowania instalacjami gazowymi do pojazdów,
urządzenia regulacyjne do instalacji gazowych do pojazdów,
11 armatura do urządzeń oraz instalacji gazowych stosowanych w pojazdach, części instalacji gazowych do pojazdów,
12 urządzenia i aparatura przeznaczona do instalacji gazowych do pojazdów oraz części do tych urządzeń, parowniki.
488669
(220) 2018 07 26
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE OKNOPLUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Libertów
(540) Morlite
(510), (511) 6 parapety metalowe, zamknięcia, zawiasy i akcesoria metalowe do stolarki otworowej, 19 stolarka otworowa niemetalowa, okna, drzwi, bramy, bramki, witryny, naświetla, ścianki działowe szklane, parapety niemetalowe oraz
elementy, zamknięcia i akcesoria niemetalowe do stolarki
otworowej, 37 usługi budowlane, naprawa, montaż, wymiana stolarki otworowej i ścianek działowych, budowlane roboty wykończeniowe.
(210)
(731)

(210) 488670
(220) 2018 07 26
(731) TOYA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) YATO

(531) 26.03.01, 26.03.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje termotopliwe, 3 papier ścierny, papier
ścierny w arkuszach, szmergiel (papier ścierny), materiały
ścierne, preparaty ścierne, gąbki ścierne do szlifowania,
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płótno z nasypem szklanym [płótno ścierne], siatka ścierna,
6 metalowe drobne wyroby, metalowe łączniki gwintowane, łączniki [złącza] wykonane z metalu do rur, osprzęt
do rur [złączki] metalowy, zaciski metalowe, zaciski do rur
wykonane z metalu, klamry do użytku w budownictwie,
tace metalowe, sejfy, sejfy elektroniczne, sejfy metalowe,
metalowe sejfy ognioodporne, skrytki sejfowe, kasy pancerne [sejfy], kłódki, metalowe kasetki na pieniądze, metalowe wkładki zamka, zamki do drzwi, metalowe zamki do rowerów, zasuwy do zamków, metalowe urządzenia
zamykające do drzwi, zamknięcia drzwiowe, eliminujące
trzaskanie [nieelektryczne], zasuwy do drzwi metalowe,
metalowe łańcuchy do drzwi, metalowe zabezpieczenia
łańcuszkowe do drzwi, metalowe wizjery do drzwi [niepowiększające], zawieszki do kluczy z metali nieszlachetnych,
ściągacze metalowe, metalowe przegrody do półek, drut,
drut spawalniczy, elektrody spawalnicze w otulinie, haki
metalowe do użytku w budownictwie, drabiny metalowe,
palniki metalowe, nity metalowe, gwoździe, pokrętła metalowe, wsporniki metalowe, podpory metalowe, kosze metalowe, wiadra metalowe, skrzynie i skrzynki narzędziowe,
wózki i pojazdy na narzędzia z metalu, metalowe systemy
do magazynowania narzędzi, wózki narzędziowe z blachy
stalowej, 7 elektronarzędzia, maszyny przetwórcze do użytku w przemyśle spożywczym, maszyny spożywcze do siekania, przeznaczone do użytku komercyjnego, maszyny
do pakowania próżniowego, maszyny do pakowania, maszyny do obróbki mięsa i wędlin, maszyny do hamburgerów, krajalnice do mięsa [elektryczne maszyny], krajalnice
spiralne do warzyw, elektryczne, krajalnice, krajalnice
do chleba [maszyny], krajalnice do mięsa [elektryczne maszyny], elektronarzędzia używane w gastronomi, mieszalniki stacjonarne, noże elektryczne do mięsa, noże elektryczne,
nadziewarki do kiełbas, elektryczne narzędzia ogrodnicze,
narzędzia ogrodnicze [maszyny], elektryczne sekatory
do gałęzi drzew, kosy (maszyny), wykaszarki do trawy i zarośli, glebogryzarki, aeratory do trawników (maszyny), łuparki
do drewna (maszyny), maszyny do rozdrabniania odpadów
ogrodniczych, przycinarki trawy, opryskiwacze [maszyny]
ogrodnicze, nożyce ogrodnicze [inne niż ręczne], pilarki
do drewna, maszyny do piaskowania, maszyny do spawania rur termoplastycznych, maszyny gilotynowe, inne niż
do użytku biurowego, maszyny do gwintowania otworów,
maszyny do gwintowania, maszyny do usuwania izolacji
z kabli elektrycznych, maszyny do pompowania opon [instalacje w warsztatach samochodowych], urządzenia
do malowania, świdry ziemne, świdry [maszyny], świdry narzędzia elektryczne, świdry pneumatyczne, świdry wiertnicze [części maszyn], obrotowe świdry [maszyny], generatory prądu, generatory, wibratory (maszyny) do celów
przemysłowych, elektryczne wibratory do betonu, pistolety do kleju termotopliwego, pistolety elektryczne do kleju,
pistolety natryskowe do malowania, maszyny do malowania z pistoletami do malowania, pistolety natryskowe pneumatyczne, pistolety do malowania, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, elektryczne
pistolety do uszczelniania, dmuchawy powietrzne, pompy
membranowe, pompy wodne, pompy wodne silnikowe,
elektryczne pompy głębinowe, elektryczne pompy ogrodowe, pompy ssące, pompy tłoczące, pompy próżniowe
tłoczące, pompy, pompy hydrauliczne, pompy do cieczy,
elektryczne urządzenia ssące do czyszczenia [domowe],
odkurzacze do celów przemysłowych, maszyny do mycia
[elektrycznej, odkurzacze do celów przemysłowych, odkurzacze do powierzchni komercyjnych i przemysłowych,
przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg [odkurzacze], odkurzacze samochodowe, odkurzacze, smarownice
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tłokowe pneumatyczne, kompresory, kompresory powietrza do pojazdów, kompresory gazowe, kompresory jako
części maszyn i silników, elektryczne piły łańcuchowe, piły
kabłąkowe [maszyny], piły elektryczne, piły silnikowe, piły
tarczowe, piły wyrzynarki, piły wyrzynarki z napędem elektrycznym, piły taśmowe do drewna, piły taśmowe, piły
otwornice [maszyny], łańcuchy do pił, brzeszczoty pił [części maszyn], brzeszczoty do pił maszynowych, tarczowych
i do użytku z elektronarzędziami, nożyce elektryczne, nożyce pneumatyczne, nożyce do blach [maszyny], nożyczki
elektryczne, elektryczne sekatory do gałęzi drzew, elektryczne narzędzia ogrodnicze, elektryczne przetwornice
jednotwornikowe, elektryczne palniki spawalnicze, maszyny do lutowania [gazowe], elektryczne urządzenia do lutowania, gazowe palniki do lutowania, palniki spawalnicze,
lutlampy [palniki do lutowania], lutownice elektryczne, lutownice gazowe, lampy lutownicze, lampy lutownicze
na gaz, wyciągarki elektryczne, zgrzewarki punktowe, strugi kątniki [maszyny], elektryczne młoty udarowe, młoty
wiertnicze, młoty pneumatyczne, młoty obrotowe [maszyny], młotki udarowe [maszyny], młotki pneumatyczne
[ręczne], młotki [części maszyn], młotki nitownicze [narzędzia elektryczne], polerki elektryczne, tarcze polerskie [części do maszyn], tarcze do polerowania [części do maszyn],
tarcze ścierne będące częściami do maszyn, tarcze ścierne
do użytku z narzędziami elektrycznymi, tarcze tnące
do użytku z narzędziami elektrycznymi, tarcze tnące
do użytku jako części maszyn, tarcze szlifierskie do użytku
z maszynami, tarcze diamentowe do użytku z elektronarzędziami i jako części maszyn, tarcze gumowe do elektronarzędzi, materiały ścierne [narzędzia do maszyn], arkusze
ścierne będące częściami maszyn lub narzędzi elektrycznych, końcówki ścierne do użytku z maszynami, ściernice
o napędzie mechanicznym, szlifierki tarczowe, szlifierki, szlifierki obrotowe, szlifierki odśrodkowe, szlifierki podłogowe,
szlifierki [ręczne, obsługiwane elektrycznie], szlifierki kątowe, szlifierki oscylacyjne [maszyny], szlifierki stołowe [maszyny], taśmy ścierne do szlifierek elektrycznych, szczotki
tarczowe z drutu do szlifierek elektrycznych, szczotki druciane [części maszyn], wkrętarki [maszyny], wkrętarki elektryczne, ładowarki [maszyny], ładowarki [przenośniki], wiertarki udarowe, wiertarki pneumatyczne [ręczne], diamentowe
wiertła do maszyn, przemysłowe wiertła [maszyny], wiertła
do maszyn, karbidowe wiertła do maszyn, wiertła pneumatyczne, wiertła do obrotowych narzędzi elektrycznych,
przejściówki do wierteł narzędzi [części maszyn], końcówki
do wiercenia do wiertarek, wiertarki i części do nich, wiertarki elektryczne, uchwyty do wiertarek elektrycznych,
uchwyty wiertarskie do wiertarek elektrycznych, rączki będące częściami narzędzi mechanicznych, podpory maszyn
wiertniczych, elektronarzędzia, podnośniki do pojazdów,
podnośniki samochodowe, podnośniki hydrauliczne, podnośniki pneumatyczne, podnośniki [urządzenia], hydrauliczne urządzenia podnoszące, żurawie samochodowe,
prasy hydrauliczne [do obróbki metali], narzędzia do obróbki krawędzi [maszyny], dźwigniki hydrauliczne, klucze
udarowe, klucze dynamometryczne [maszyny], klucze maszynowe nasadowe [maszyny], filtry stanowiące części maszyn, zaciski robocze do obrabiarek, zaciski magnetyczne
[części maszyn], spawarki elektryczne, spawarki gazowe,
spawarki laserowe, spawarki łukowe, spawarki plazmowe,
spawarki ultradźwiękowe, spawarki wysokiej częstotliwości,
spawarki, elektrody do urządzeń spawalniczych, narzędzia
pneumatyczne, urządzenia do piaskowania [oczyszczania
powierzchni strumieniem piasku], gwoździarki pneumatyczne, gwoździarki, gwoździarki elektryczne, reduktory ciśnienia [części maszyn], nitownice [narzędzia elektryczne],
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zszywacze [maszyny], zszywacze elektryczne, zszywacze
pneumatyczne, zszywacze pistoletowe o napędzie elektrycznym, kasetki ze zszywkami do zszywaczy przemysłowych, przebijaki do użytku z obrabiarkami, narzędzia
do przebijania otworów [elektryczne], inne niż do użytku
biurowego, pilniki [narzędzia obsługiwane elektrycznie],
tarniki [maszyny], narzędzia do cięcia metalu z ostrzem diamentowym, maszyny do cięcia rur, szczypce do cięcia drutu [maszyny], szczypce przegubowe do prętów [maszyny],
mechanicznie obsługiwane ręczne szczypce do obciskania,
chwytaki magnetyczne, obcinaki elektryczne, wsporniki
magnetyczne, przyrządy do cięcia rur [maszyny], tnące narzędzia diamentowe do maszyn, narzędzia tnące z napędem elektrycznym, końcówki tnące [części do maszyn],
przybory do frezowania [części maszyn], frezy do frezarek,
frezy [obrabiarki], frezy obrotowe, frezy śrubowe [maszyny],
gwintowniki będące narzędziami obsługiwanymi mechanicznie, gwintowniki maszynowe, pokrętła do gwintowników [maszyny], urządzenia do usuwania śrub [maszyny],
pierścieniowe wycinarki do otworów [obrabiarki], precyzyjne przecinaki [części maszyn], precyzyjne przecinaki (maszyny], przecinaki zasilane prądem, dłutownice, narzędzia
hydrauliczne, wzmacniacze hydrauliczne stanowiące części
maszyn, wzmacniacze ciśnienia [maszyny], śrubokręty elektryczne, śrubokręty, pneumatyczne, precyzyjne śrubokręty
elektryczne, przemienniki momentu obrotowego do maszyn, przemienniki momentu obrotowego do elektronarzędzi, wzmacniacze momentu do maszyn i narzędzi elektrycznych, przedłużenia do narzędzi elektrycznych,
trzpienie [części do maszyn], przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], 8 narzędzia i przyrządy ręczne (ręcznie obsługiwane), narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym,
noże, widelce, łyżki, noże, narzędzia ręczne, noże składane,
noże do tapet, krajalnice do owoców, diamentowe noże
do narzędzi obsługiwanych ręcznie, nożyki do cięcia szkła,
zestaw nożyków precyzyjnych, podkaszarki ręczne, przycinarki [narzędzia obsługiwane ręcznie], przycinarki do rur
[narzędzia], kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], łopatki
[ogrodnictwo], łopaty [narzędzia], szufle do śniegu, ręczne
sadzaki ogrodnicze, narzędzia ręczne do sadzenia cebulek,
opryskiwacze [ręcznie obsługiwane] ogrodnicze, siekiery,
szpadle [narzędzia], grabie, motyki, widły, widły ogrodowe,
piły ogrodnicze [ręcznie obsługiwane], piły kabłąkowe, piły
ręczne, piły wyrzynarki [narzędzia obsługiwane ręcznie],
piła otwornica [narzędzia obsługiwane ręcznie], ostrza
do piły poprzecznej, piłki do metalu, brzeszczoty do pił
ręcznych, nożyce ogrodnicze, nożyce, nożyce uniwersalne,
nożyce do blachy, nożyce do cięcia metalu [nożyce do blachy], nożyczki, sekatory, sekatory ogrodnicze, torby na narzędzia [wyposażone], torby na narzędzia przypinane
do pasów na narzędzia, pasy do narzędzi, pasy na narzędzia, lutownice nieelektryczne, zestaw narzędzi lutowniczych, strugi, narzędzia szlifierskie, obsługiwane ręcznie,
szlifierki kątowe (narzędzia ręczne), wiertarki udarowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], zaciski blokujące [narzędzia
ręczne], zaciski stolarskie, zaciski ciesielskie i bednarskie,
ręczne zaciski do blach, smarownice, oliwiarki do naoliwiania maszyn [narzędzia ręczne], klucze [narzędzia], klucze
do świec zapłonowych, klucze do filtra oleju, klucze nastawne pojedyncze [narzędzia obsługiwane ręcznie], klucze nastawne ślimakowe, klucze nastawne, nastawne klucze dynamometryczne [obsługiwane ręcznie], klucze
dynamometryczne, klucze do rur, klucze francuskie, klucze
imbusowe [sześciokątne], klucze nasadowe, klucze płaskie,
klucze oczkowe, zestawy kluczy, zestawy kluczy nasadowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], skrobaki [narzędzia
ręczne], skrobaki do szkła [narzędzia ręczne], podnośniki
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obsługiwane ręcznie, podnośniki na kółkach do pojazdów
[ręcznie obsługiwane], szczypce, kleszcze, zestawy szczypiec, łyżki do opon, pompki ręczne, pęsety, grzechotki [narzędzia ręczne], pistolety [narzędzia ręczne], pistolety
do uszczelniania, pistolety ręczne do wytłaczania masy
uszczelniającej, pistolety ręczne do kleju, ręczne pistolety
do zszywek [inne niż do użytku chirurgicznego lub papierniczego], łomy, łomy-wyciągacze [narzędzia obsługiwane
ręcznie], łomy do obróbki drewna, przecinacze, urządzenia
do zdejmowania izolacji z przewodów i przecinacze [ręcznie obsługiwane], narzędzia ręczne do cięcia płytek, przyrządy do cięcia kątowego (narzędzia ręczne), przyrządy
do cięcia rur, narzędzia ręczne do usuwania krzyżyków glazurniczych, kielnie trójkątne, kielnie do fugowania, szpachelki dla artystów, pace tynkarskie, kielnie, kielnie murarskie, młotki murarskie, szpachle, czerpaki [narzędzia ręczne],
mieszadła [narzędzia ręczne], gwintowniki będące narzędziami obsługiwanymi mechanicznie, klocki [uchwyty]
do papieru ściernego [narzędzia ręczne], nitownice [narzędzia ręczne], nitownice ręczne, zszywacze ręczne, gwintowniki [narzędzia ręczne], gwintownice [narzędzia ręczne],
pokrętki do gwintowników, obcinaki do rur [narzędzia ręczne], spirale do udrażniania przewodów kanalizacyjnych, obsługiwane ręcznie, giętarki do rur [narzędzia obsługiwane
ręcznie], ściernice [narzędzia ręczne], ściernice [części
do narzędzi ręcznych], szczotki druciane [narzędzia ręczne],
pilniki [narzędzia], tarniki, tarki [narzędzia ręczne], narzędzia
ścierne (ręczne), pilniki igłowe, tarcze tnące do użytku wraz
z narzędziami sterowanymi ręcznie, tarcze do polerowania
[narzędzia obsługiwane ręcznie], tarcze ścierne [narzędzia
obsługiwane ręcznie], tarcze ścierne do użytku z narzędziami ręcznymi, tarcze diamentowe do użytku z narzędziami
sterowanymi ręcznie, pilniki [narzędzia], przedłużacze
do korb do gwintowników, oprawki do narzynek, narzędzia
do nacinania gwintów [narzędzia obsługiwane ręcznie], frezy [narzędzia ręczne], gwintowniki [narzędzia ręczne],
gwintownice [narzędzia ręczne], pokrętki do gwintowników, wyciągacze do śrub [narzędzia obsługiwane ręcznie],
rozwiertaki, przyrządy tnące [narzędzia ręczne], wiertła
do narzędzi ręcznych, wiertła diamentowe do narzędzi obsługiwanych ręcznie, wiertła, przejściówki do wierteł narzędzi ręcznych, przemienniki momentu obrotowego do narzędzi ręcznych, narzędzia obrotowe do cięcia metalu
[narzędzia obsługiwane ręcznie], dłuta gniazdowe [przysieki], dłuta kamieniarskie, dłuta rzeźbiarskie, dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne], dłutka do uszczelniania, dłuta, przecinaki
[narzędzia ręczne], świdry, imadła metalowe, imadła kątowe (narzędzia ręczne), imadła, imadła stołowe (przyrządy
ręczne), młotki drewniane, młotki skalne, młotki blacharskie,
młotki do gwoździ, młotki nitownicze [narzędzia], młotki,
młotki kamieniarskie [narzędzia obsługiwane ręcznie],
młotki murarskie, rękojeści do narzędzi ręcznych, uchwyty
do wiertarek, uchwyty samocentrujące [części narzędzi
ręcznych], przedłużenia dla narzędzi ręcznych, rączki do narzędzi ręcznych, kilofy, oskardy, kilofy dwustronne [narzędzia ręczne], głowice kilofów, przebijaki [narzędzia], zestawy przebijaków, punktaki [narzędzia ręczne], szczypce,
szczypce [narzędzia ręczne], szczypce do zaciskania końcówek [narzędzia ręczne], szczypce precyzyjne [narzędzia
ręczne], szczypce samozaciskowe, szczypce tnące [szczypce uniwersalne], szczypce do cięcia drutu [narzędzia obsługiwane ręcznie], narzędzia ręczne do ściągania izolacji
[strippery], narzędzia ręczne do zdejmowania izolacji, obcęgi [narzędzia ręczne], wkrętaki, końcówki wkrętakowe
do narzędzi ręcznych, zestawy końcówek narzędzi do narzędzi ręcznych, wymienne ostrza wkrętaka do wkrętaków
ręcznych, śrubokręty, śrubokręty miniaturowe nieelektrycz-
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ne, rękojeści do narzędzi ręcznych, zestawy śrubokrętów,
zestawy wkrętaków, wiertarki udarowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], wiertarki ręczne, ściski [narzędzia ręczne],
zestawy narzędzi ręcznych, zestawy wierteł, zestawy końcówek śrubokrętowych, nasadek i wierteł, wyposażone
skrzynie i skrzynki narzędziowe, szafki z narzędziami, wózki
i pojazdy na narzędzia, 9 mierniki, mierniki ciśnienia, mierniki uniwersalne, mierniki kątów, mierniki poziomu, mierniki
elektroniczne, mierniki napięcia, mierniki prądu, cyfrowe
mierniki uniwersalne, mierniki grubości lakieru, próbniki napięcia, urządzenia do monitorowania napięcia, testery elektryczne [próbniki napięcia], testery prądu, testery płynu
hamulcowego, prostowniki, prostowniki elektryczne, banki
energii, akumulatory elektryczne, akumulatory, elektryczne,
do pojazdów, ładowarki, ładowarki dla akumulatorów, ładowarki przenośne, ładowarki baterii elektrycznych, zasilacze
sieciowe [baterie], baterie akumulatorowe litowe, baterie litowo-jonowe, przetwornice jednotwornikowe, złączki
do przewodów elektrycznych, przewody elektryczne, przewody zapłonowe, przedłużacze elektryczne, przejściówki
w postaci rozgałęziaczy elektrycznych, bezpieczniki topikowe, bezpieczniki do pojazdów, lusterka inspekcyjne, urządzenia diagnostyczne do silników, urządzenia diagnostyczne, kamery do monitorowania i kontroli sprzętu, elektroniczne
znaczniki, znaczniki bezpieczeństwa, wizjery do drzwi [judasze], reduktory ciśnienia, reduktory prędkości [elektroniczne], manometry, elektroniczne miarki, przenośne miarki taśmowe, miarki [przyrządy miernicze], miarki składane,
przyrządy pomiarowe, urządzenia pomiarowe elektryczne,
lasery do celów pomiarowych, laserowe urządzenie do pomiaru poziomu, szczelinomierze, suwmiarki, suwmiarki
elektroniczne, kątowniki do mierzenia, inżynieryjne przymiary kreskowe, elektroniczne przymiary kreskowe, przymiary jardowe, dalmierze, dalmierze laserowe, poziomnice,
poziomice stolarskie, piony ciężarkowe, cyrkle do mierzenia, macki sprężynowe, kątomierze [przyrządy pomiarowe],
lampy stroboskopowe [znaki ostrzegawcze], stroboskopy,
rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, rękawice do celów przemysłowych do ochrony przed urazami,
rękawiczki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, rękawice ogniotrwałe, okulary ochronne,
okulary spawalnicze, maski do spawania, maski ochronne,
maski przeciwpyłowe, maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, przyłbice spawalnicze, osłony zabezpieczające przed iskrami, osłony
ochronne na twarz, ochronne osłony na twarz dla spawaczy, słuchawki z redukcją hałasu, nakolanniki dla robotników, kaski zabezpieczające, obuwie ochronne, ochronne
obuwie robocze, ochronna odzież robocza [chroniąca
przed wypadkami lub urazami], pasy ochronne, gaśnice,
11 termosy cateringowe, elektrycznie podgrzewane termosy cateringowe, elektryczne warniki do herbaty, elektryczne warniki do kawy, urządzenia do zmiękczania wody, witryny chłodnicze do ekspozycji żywności, witryny
chłodnicze do ekspozycji napojów, urządzenia chłodnicze,
lady chłodnicze, lodówki, chłodnie, tace grzewcze, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki
żywności i napojów, urządzenia do ogrzewania, kuchenki,
frytkownice, grill, tostery, elektryczne opiekacze, urządzenia do hot-dogów, umywalki do mycia rąk, zlewy metalowe, maszyny zraszające do nawadniania ogrodniczego,
systemy zraszające do nawadniania, zawory stanowiące
części systemów zraszaczy, zraszacze ogrodowe, lampy,
neonowe lampy oświetleniowe, lampy LED, przenośne
lampy ręczne [oświetleniowe], lampy halogenowe, żarniki
do lamp elektrycznych, latarki, czołówki, reflektory, przenośnie szperacze, żarówki oświetleniowe LED, żarówki oświe-
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tleniowe, oprawy oświetleniowe, oprawy do elektrycznego
oświetlania wnętrz, uchwyty lamp, linki do zawieszania
opraw oświetleniowych, stojaki do lamp, opalarki, 12 wózki,
wózki na żywność bez napędu silnikowego, wózki na tace,
wózki kelnerskie, wózki transportowe platformowe, wózki
narzędziowe, wózki na kółkach dla mechaników, leżanki
monterskie dla mechaników, leżanki monterskie do użytku
w badaniu podwozi samochodów, rozpieracze hydrauliczne szczęk hamulca do pojazdów, pompki do pompowania
opon pojazdów, pompki nożne do pompowania opon pojazdów, urządzenia do pompowania opon, 16 wałki malarskie, podstawki na wałki do malowania, wkłady do wałków
malarskich, rączki do wałków malarskich, kuwety malarskie,
pędzle, pędzle dla malarzy pokojowych, ołówki, kleje
do celów domowych, kleje do celów majsterkowania, kleje
do celów papierniczych, zszywki biurowe, rozszywacze,
worki na śmieci, worki z tworzyw sztucznych na śmieci,
worki z tworzyw sztucznych do pakowania, wałki malarskie,
dozowniki taśmy klejącej do użytku domowego lub biurowego, podajniki do taśmy klejącej, taśma klejąca, taśma klejąca pakowa, taśmy klejące dwustronne [inne niż do użytku
domowego, medycznego lub związanego z materiałami
piśmiennymi], taśmy papierowe, taśma maskująca, liniały,
17 materiały do uszczelniania, materiały uszczelniające i izolacyjne, węże, węże ogrodowe, gumowe węże do wody,
gumowe węże elastyczne, niemetalowe węże elastyczne,
węże do wody do użytku w ogrodzie, węże do narzędzi
pneumatycznych, węże pneumatyczne, niemetalowe, niemetalowe złączki do węży, niemetalowe łączniki do węży,
niemetalowe złączki do użytku z przewodami wężowymi,
niemetalowe uszczelki do złączy, złączki, połączenia termokurczliwe, folie maskujące, materiały elektroizolacyjne, taśma elektroizolacyjna, taśma maskująca, taśmy uszczelniające, taśmy izolacyjne, taśmy klejące dwustronne [inne niż
do użytku domowego, medycznego lub związanego z materiałami piśmiennymi], papierowe taśmy klejące inne niż
do gospodarstwa domowego, celów medycznych lub papierniczych, folie maskujące, szczeliwa hydrauliczne, izolacyjne masy uszczelniające, masy uszczelniające, 18 torby
na narzędzia (puste), plecaki na narzędzia, 20 regały metalowe (systemy półkowe) [meble], półki [meble], półki metalowe, półki na żywność, wózki barowe ruchome do podawania herbaty, meble, w tym meble do wykorzystania
w gastronomii, wózki [meble], stoły robocze, przemysłowe
stoły robocze, lady robocze [meble], pomocniki kelnerskie,
szafki kuchenne, półki kuchenne, szafki na klucze, szafki
metalowe, nieelektryczne samozamykacze do drzwi z materiałów niemetalowych, zamki do rowerów, nie z metalu,
wkładki do zamka, niemetalowe, kłódki, niemetalowe, zasuwki drzwiowe niemetalowe, zasuwy drzwiowe niemetalowe, niemetalowe pojemniki do wymiany oleju, stoły
warsztatowe, stoły warsztatowe z imadłem, niemetalowe,
taborety robocze, taborety ruchome [meble], nogi mebli,
panele rozdzielające [przegrody], wkłady rozdzielające
do szuflad, ściągacze niemetalowe, nosidła [jarzma], krzyżyki dystansowe do glazury, krzyżyki dystansowe do płytek, kastry niemetalowe do mieszania zaprawy murarskiej,
uchwyty przyssawkowe [mocowania], drabiny niemetalowe, pokrętła niemetalowe, niemetalowe szafki na narzędzia
[puste], skrzynie i skrzynki narzędziowe, wózki i pojazdy
na narzędzia, z tworzywa sztucznego, systemy do magazynowania narzędzi, z tworzywa sztucznego, wsporniki niemetalowe, 21 termosy [butelki termiczne], termosy do napojów, termosy bufetowe [nie z metali szlachetnych],
szczypce do serwowania, szczypce do cukru, szczypce
do lodu, szczypce do makaronu spaghetti, szczypce do grilla, szczypce do mięsa, szczypce do pieczywa, szczypce
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do sałaty, szczypce do szparagów, szczypce do warzyw,
pojemniki termoizolacyjne, termoizolacyjne pojemniki
na żywność lub napoje, pojemniki do przechowywania
żywności, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki na żywność zatrzymujące ciepło, pojemniki
termoizolacyjne na napoje, pojemniki chłodnicze (przenośne -), nieelektryczne, zastawa stołowa, przybory i pojemniki kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, łyżki
cedzakowe [nieelektryczne przybory kuchenne], patelnie
do smażenia naleśników, patelnie nieelektryczne, garnki ciśnieniowe, nie podgrzewane elektrycznie, garnki do gotowania na parze [sprzęt kuchenny], garnki do gotowania
ryżu [nieelektryczne], nieelektryczne garnki do duszenia
potraw, rondle płytkie do gotowania, rondle metalowe,
rondle kuchenne (nieelektryczne], naczynia do serwowania potraw, przesiewacze, sita [przybory gospodarstwa domowego], siatki do gotowania, inne niż do mikrofalówek,
deski do krojenia [kuchnia], szklanki, kieliszki, naczynia
do picia i akcesoria barowe, naczynia do mieszania koktajli
[shakery], spryskiwacze, spryskiwacze do trawnika, podłużne końcówki do spryskiwania do węży ogrodowych, dysze
do węży zraszających, dysze do węży ogrodowych, dysze
zraszające do węży ogrodowych, zraszacze, rozpylacze mocowane do węży ogrodowych, trzonki mioteł, rękawice bawełniane do celów domowych, rękawice ogrodnicze, rękawice gumowe do użytku domowego, lejki, lejki do nalewania
paliwa, szczotki do mycia samochodów, plastikowe miski
[miednice], wiadra na węgiel do użytku w gospodarstwie
domowym, wiadra do użytku przemysłowego, zbieraki
wody z szyb [do celów domowych], szczotki do czyszczenia kominków, szczotki i artykuły szczotkarskie, szczotki
do sprzątania, szczotki do szorowania, szczotki do drapania,
szczotki do mycia samochodów, miotły, mopy, przepychacze do toalet, lejki, lejki do nalewania paliwa, gąbki czyszczące, 22 niemetalowe pasy do transportu ładunków, pasy
mocujące, inne niż metalowe, plandeki, plastikowe plandeki wielofunkcyjne, plandeki, do użytku innego niż z pojazdami, liny z włókien naturalnych i syntetycznych, liny holownicze niemetalowe, liny holownicze do samochodów,
liny elastyczne, taśmy elastyczne do wiązania, taśmy niemetalowe do owijania i związywania, sznurki, sznur polipropylenowy, sznury wykonane z tworzyw sztucznych,
sznury z włókien tekstylnych, pakuły, pakuły bawełny,
25 kalosze, obuwie gumowe, obuwie robocze, odzież
robocza.
(210)
(731)
(540)

488672
(220) 2018 07 26
ROGER PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 02.09.01
(510), (511) 3 kosmetyki, 9 książki elektroniczne do pobrania, materiały edukacyjne do pobrania, 16 książki, drukowane materiały edukacyjne, segregatory, w tym edukacyjne,
18 torby, plecaki, 25 ubrania codzienne, 35 usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, sprzedaż oraz sprzedaż on-line książek, drukowanych materiałów
edukacyjnych, segregatorów w tym edukacyjnych, ubrań,
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pieluch z tetry, toreb, plecaków, kosmetyków, kubków, breloków, magnesów ozdobnych, 41 wydawanie książek, publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie on-line, nauczanie, kształcenie, rozrywka.
488676
(220) 2018 07 26
ROGER PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) mamaginekolog
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.13, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 9 książki elektroniczne do pobrania, materiały edukacyjne do pobrania, 16 książki, drukowane materiały edukacyjne, segregatory, w tym edukacyjne,
18 torby, plecaki, 25 ubrania codzienne, 35 usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, sprzedaż oraz sprzedaż on-line książek, drukowanych materiałów
edukacyjnych, segregatorów w tym edukacyjnych, ubrań,
pieluch z tetry, toreb, plecaków, kosmetyków, kubków, breloków, magnesów ozdobnych, 41 wydawanie książek, publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie on-line, nauczanie, kształcenie, rozrywka.
488695
(220) 2018 07 26
LEWANDOWSKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO
BRANŻY DRZEWNEJ DREW-TOM, Biała Góra
(540) DREW-TOM BIAŁA GÓRA www.drew-tom.com
(210)
(731)

(531) 05.01.20, 14.07.16, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 19 tarcica suszona, tarcica, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna tarcicy suszonej.
(210) 488696
(220) 2018 07 26
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) SOLINEA UROMYCIN Suplement diety Ekstrakt
z owoców żurawiny Lactobacillus plantarum
CECT8675, CECT8677 Witamina C

(531) 26.11.01, 19.13.21, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 5 suplement diety, preparat na zakażenia dróg
moczowych.
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488698
(220) 2018 07 26
18/4423791
(320) 2018 01 29
(330) FR
ITM ENTREPRISES Société par Actions Simplifiée,
Paryż, FR
(540) Roady Go
(510), (511) 12 pojazdy silnikowe, rowery i urządzenia do poruszania się po lądzie, 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie nowych i używanych pojazdów silnikowych i rowerów,
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich pojazdów silnikowych i rowerów [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], usługi doradztwa i pośrednictwa w zakresie zakupu, sprzedaży i odsprzedaży pojazdów silnikowych i rowerów, 37 usługi warsztatów, mianowicie naprawa
i serwisowanie pojazdów silnikowych i rowerów, instalacja
i montaż części zamiennych i akcesoriów do pojazdów silnikowych i rowerów, naprawa, wymiana oraz instalacja części
zamiennych do pojazdów silnikowych i rowerów, doradztwo
i informacja w dziedzinie naprawy i serwisowania pojazdów
silnikowych i rowerów, usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i serwisowanie], stacje mycia, czyszczenia i polerowania pojazdów, 39 transport, organizowanie transportu
i podróży, pomoc w organizowaniu transportu i podróży,
w szczególności przez świadczenie usług umożliwiających
car-sharing, wynajem lub współdzielenie pojazdów silnikowych i rowerów, informacje dotyczące transportu, włączając
car-sharing, wynajem oraz współdzielenie pojazdów silnikowych i rowerów, wynajem pojazdów silnikowych i rowerów, usługi współdzielenia pojazdów silnikowych i rowerów,
pośrednictwo w transporcie, usługi rezerwacji pojazdów
silnikowych i rowerów, usługi rezerwacji w zakresie wypożyczania i współdzielenia pojazdów silnikowych i rowerów,
spedycja i dostarczanie pojazdów silnikowych i rowerów
osobom trzecim w celu ich wynajęcia lub wypożyczenia,
informacja w zakresie ruchu drogowego, usługi pomocy
drogowej w przypadku awarii pojazdów, rezerwowanie i wynajmowanie miejsc parkingowych i garażowych, informacje
w zakresie rezerwowania i wynajmowania miejsc parkingowych i garażowych, 42 diagnozowanie stanu pojazdów silnikowych, testowanie [kontrola] pojazdów silnikowych i pojazdów dwukołowych pod kątem sprawności.
(210)
(310)
(731)

488700
(220) 2018 07 26
SANATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SANATORS
(510), (511) 35 doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy,
audyt przedsiębiorstw, audyt sprawozdań finansowych,
biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, doradzanie
przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia
interesów, doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo i pomoc w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, analiza
informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza położenia (stanu) firmy, analizy funkcjonowania firm, 36 odzyskiwanie zaległych długów, restrukturyzacja długów, usługi
związane z upadłością, usługi w zakresie szacowania i wycen
mienia, 45 usługi prawne, doradztwo prawne.
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488708
(220) 2018 07 27
G24 GRUPA MACHOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki
(540) SILOMACH
(510), (511) 7 maszyny budowlane, 8 narzędzia ręczne budowlane, 37 tynkowanie.
(210)
(731)

488709
(220) 2018 07 27
G24 GRUPA MACHOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki
(540) MACH
(510), (511) 7 maszyny budowlane, 8 narzędzia ręczne budowlane, 37 tynkowanie.
(210)
(731)

(210) 488712
(220) 2018 07 27
(731) STOWARZYSZENIE RADOMSKI CZERWIEC 76, Radom
(540) RADOMSKI CZERWIEC ‚76

(531)

24.07.01, 24.07.23, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.07.01,
29.01.01
(510), (511) 35 działalność usługowa w zakresie promocji
organizacji społecznej zajmującej się: propagowaniem zasad
państwa demokratycznego, promocji idei państwa demokratycznego, organizowanie i prowadzenie wydarzeń promocyjnych mających na celu propagowanie historii radomskiego czerwca 1976 roku w społeczeństwie.
(210) 488713
(220) 2018 07 27
(731) STOWARZYSZENIE RADOMSKI CZERWIEC 76, Radom
(540) STOWARZYSZENIE RADOMSKI CZERWIEC 76

(210)
(731)

(531)

01.17.25, 25.07.04, 26.01.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01,
29.01.14
(510), (511) 35 działalność usługowa w zakresie promocji
organizacji społecznej zajmującej się: propagowaniem zasad
państwa demokratycznego, promocji idei państwa demokratycznego, prowadzenie i organizowanie wydarzeń promocyjnych mających na celu propagowanie historii radomskiego czerwca 1976 roku w społeczeństwie.
(210)
(731)

488716
(220) 2018 07 27
STOWARZYSZENIE OPERATORÓW MASZYN
ROBOCZYCH OPERATOR, Osowiec
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(540) POLSKA LIGA OPERATORÓW

15.01.19, 15.01.22, 15.01.25, 18.01.07, 18.01.08, 18.01.14,
18.01.15, 18.01.25, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 35 organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
reklama i usługi reklamowe, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [ulotek, broszur , prospektów, materiałów
drukowanych, próbek], organizacja konkursów w celach reklamowych , 41 organizowanie konferencji, wystaw, organizowanie i prowadzenie konkursów , kształcenie praktyczne
[pokazy], organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych i rozrywkowych.
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488755
(220) 2018 07 30
KAMPINOS DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KAMPINOS DEVELOPMENT

(210)
(731)

(531)

488753
(220) 2018 07 30
KAMPINOS DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KAMPINOS DEVELOPMENT
(210)
(731)

(531) 24.01.05, 24.01.13, 24.09.08, 24.09.10, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama i sprzedaż budynków, domów,
konstrukcji budowalnych, 36 prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, pozyskiwanie terenów pod inwestycje, usługi deweloperskie polegające
na zakupie gruntów budowlanych, zleceniu ich zabudowy,
oferowaniu i sprzedaży wybudowanych lokali i domów,
37 usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru
budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami
inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych, usług wykończeniowych,
budowa lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych,
prace budowlano - wykończeniowe w zakresie wystroju
wnętrz, 42 projektowanie architektoniczne w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie instalacji budowlanych,
projektowanie ogólnobudowlane, obsługa inżynierska kontraktów budowlanych.
(210) 488780
(220) 2018 07 30
(731) SOCHOŃ TADEUSZ P.P.H.U. FAST SERVICE, Wasilków
(540) FS FAST SERVICE

(531) 24.01.05, 24.01.13, 24.09.08, 24.09.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama i sprzedaż budynków, domów,
konstrukcji budowalnych, 36 prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, pozyskiwanie terenów pod inwestycje, usługi deweloperskie polegające
na zakupie gruntów budowlanych, zleceniu ich zabudowy,
oferowaniu i sprzedaży wybudowanych lokali i domów,
37 usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru
budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami
inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych, usług wykończeniowych,
budowa lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych,
prace budowlano - wykończeniowe w zakresie wystroju
wnętrz, 42 projektowanie architektoniczne w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie instalacji budowlanych,
projektowanie ogólnobudowlane, obsługa inżynierska kontraktów budowlanych.

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 meble metalowe, stoły warsztatowe, stoły
metalowe.
(210) 488783
(220) 2018 07 30
(731) WÓJCIK WOJCIECH X-CAR, Radom
(540) X-CAR wash

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży delalicznej i hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z artykułami
i preparatami do mycia, czyszczenia i polerowania samochodów, takimi jak: szczotki do mycia samochodów, ścierki,
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ściereczki i szmatki do czyszczenia i polerowania, szampony
do mycia samochodów, rękawice do mycia samochodów,
preparaty i płyny do mycia szyb samochodów, środki i preparaty do polerowania samochodów, woski samochodowe,
detergenty do samochodów, preparaty czyszczące do samochodów, środki zapachowe do samochodów, spryskiwacze szyb samochodowych, preparaty ścierne do użytku
w pielęgnacji samochodów, środki do nadawania połysku
samochodom, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, usługi marketingowe, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów,
usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów i usług,
37 usługi myjni pojazdów, czyszczenie i mycie samochodów,
polerowanie samochodów, konserwacja samochodów, smarowanie samochodów, mycie i polerowanie pojazdów silnikowych, usługi czyszczenia silnikowych pojazdów lądowych,
konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, naprawa karoserii samochodowych.
(210) 488786
(220) 2018 07 30
(731) KARASZ KATARZYNA, Zielona Góra
(540) HA dermfiller

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 5 kwasy do celów farmaceutycznych, preparaty
chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych.
488788
(220) 2018 07 30
LECHIA RIGHTS MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Egy10
(510), (511) 25 czapki i czapeczki sportowe, odzież sportowa, komplety sportowe, skarpetki dla sportowców, kurtki sportowe, koszule sportowe, bluzy sportowe, skarpetki
sportowe, skarpety sportowe, spodnie sportowe, szorty
sportowe, stroje sportowe, podkoszulki sportowe, znaczniki
[narzutki] sportowe, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, topy sportowe do rozgrzewki, bluzy sportowe z kapturem, koszule sportowe pochłaniające wilgoć,
spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, obuwie sportowe,
buty sportowe, obuwie do uprawiania sportów, buty treningowe [obuwie sportowe], 35 promowanie zawodów
i wydarzeń sportowych, zarządzanie promocyjne na rzecz
osobistości sportowych, usługi agencji w zakresie promowania osobistości świata sportu, promowanie towarów i usług
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, promowanie towarów i usług w drodze sponsorowania międzynarodowych wydarzeń sportowych, promowanie towarów
i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów
i usług sponsorów z zawodami sportowymi, promowanie
towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sportową,
reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz
osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami
sportowymi, 36 usługi ubezpieczeniowe w zakresie sportu,
pozyskiwanie finansowania dla projektów sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, sponsorowanie działalności sportowej, 41 sport i fitness, organizowanie imprez sportowych,
(210)
(731)
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zawodów i turniejów sportowych, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi sportowe i kulturalne, udostępnianie aktualności związanymi ze sportem, świadczenie usług sportowych
i rekreacyjnych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń
sportowych, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi w zakresie rozrywki sportowej.
488789
(220) 2018 07 30
LECHIA RIGHTS MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) EgyMV10
(510), (511) 25 czapki i czapeczki sportowe, odzież sportowa, komplety sportowe, skarpetki dla sportowców, kurtki sportowe, koszule sportowe, bluzy sportowe, skarpetki
sportowe, skarpety sportowe, spodnie sportowe, szorty
sportowe, stroje sportowe, podkoszulki sportowe, znaczniki
[narzutki] sportowe, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, topy sportowe do rozgrzewki, bluzy sportowe z kapturem, koszule sportowe pochłaniające wilgoć,
spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, obuwie sportowe,
buty sportowe, obuwie do uprawiania sportów, buty treningowe [obuwie sportowe], 35 promowanie zawodów
i wydarzeń sportowych, zarządzanie promocyjne na rzecz
osobistości sportowych, usługi agencji w zakresie promowania osobistości świata sportu, promowanie towarów i usług
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, promowanie towarów i usług w drodze sponsorowania międzynarodowych wydarzeń sportowych, promowanie towarów
i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów
i usług sponsorów z zawodami sportowymi, promowanie
towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sportową,
reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz
osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami
sportowymi, 36 usługi ubezpieczeniowe w zakresie sportu,
pozyskiwanie finansowania dla projektów sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, sponsorowanie działalności sportowej, 41 sport i fitness, organizowanie imprez sportowych,
zawodów i turniejów sportowych, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi sportowe i kulturalne, udostępnianie aktualności związanymi ze sportem, świadczenie usług sportowych
i rekreacyjnych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń
sportowych, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi w zakresie rozrywki sportowej.
(210)
(731)

488790
(220) 2018 07 30
LECHIA RIGHTS MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) EMV10
(510), (511) 25 czapki i czapeczki sportowe, odzież sportowa,
komplety sportowe, skarpetki dla sportowców, kurtki sportowe,
koszule sportowe, bluzy sportowe, skarpetki sportowe, skarpety
sportowe, spodnie sportowe, szorty sportowe, stroje sportowe,
podkoszulki sportowe, znaczniki [narzutki] sportowe, koszulki
sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, topy sportowe
do rozgrzewki, bluzy sportowe z kapturem, koszule sportowe
pochłaniające wilgoć, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, obuwie sportowe, buty sportowe, obuwie do uprawiania
sportów, buty treningowe [obuwie sportowe], 35 promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości sportowych, usługi agencji w zakresie
promowania osobistości świata sportu, promowanie towarów
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, promowanie towarów i usług w drodze sponsorowania międzynaro(210)
(731)
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dowych wydarzeń sportowych, promowanie towarów i usług
osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług
sponsorów z zawodami sportowymi, promowanie towarów
i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sportową, reklama, w tym
promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych
z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, 36 usługi
ubezpieczeniowe w zakresie sportu, pozyskiwanie finansowania dla projektów sportowych, kulturalnych i rozrywkowych,
sponsorowanie działalności sportowej, 41 sport i fitness, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych,
zajęcia sportowe i kulturalne, usługi sportowe i kulturalne, udostępnianie aktualności związanymi ze sportem, świadczenie
usług sportowych i rekreacyjnych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe
i kulturalne, usługi w zakresie rozrywki sportowej.
488795
(220) 2018 07 30
STOLECKA RÓŻA, MAŁECKA BEATA PPHU
STOLLIMPEX SPÓŁKA CYWILNA, Mikołów
(540) Stoll
(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 przyprawy.
488809
(220) 2018 07 30
PARTEC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków
(540) FORMAX
(510), (511) 6 szalunki do betonu metalowe, pręty zbrojeniowe
stalowe, stalowe zbrojenia stropów na przebicie, stalowe połączenia skrętne prętów zbrojeniowych, stalowe listwy kotwiące,
łączniki termoizolacyjne z prętami stalowymi dla budownictwa,
akcesoria stalowe do żelbetu, 17 taśmy dylatacyjne i uszczelniające dla budownictwa, 19 dystanse z tworzyw sztucznych
do zbrojenia, dystanse betonowe do zbrojenia, łączniki termoizolacyjne ze styropianu dla budownictwa, listwy z tworzyw
sztucznych dla budownictwa, szalunki kartonowe.
(210)
(731)

488812
(220) 2018 07 30
PARTEC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków
(540) UBOX
(510), (511) 6 metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, zbrojenia metalowe do betonu, konstrukcje, profile
i pręty metalowe dla budownictwa, pręty zbrojeniowe stalowe, stalowe listwy kotwiące.
(210)
(731)

(210) 488813
(220) 2018 07 29
(731) GIUFFRIDA SALVATORE TEKNA, Gądki
(540) TEKNA FOOD

Nr ZT38/2018

(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.03.06, 02.09.01, 26.04.09
(510), (511) 30 czekolada, czekolada mleczna, nadziewana
czekolada, czekolada pitna, kawa, kawa mielona, kawa niepalona, ocet, ocet balsamiczny, ocet jabłkowy, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna oraz on-line kawy, oliwy, oliwy z oliwek, octu, octu balsamicznego, octu jabłkowego, przypraw,
makaronów, słodyczy, cukierków, czekolady, przetworów
warzywnych.
488814
(220) 2018 07 30
PARTEC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków
(540) CETFLEX
(510), (511) 6 szalunki do betonu metalowe, akcesoria stalowe do żelbetu, 17 taśmy uszczelniające i izolacyjne dla
budownictwa, 19 taśmy uszczelniające metalowe z warstwą bentonitu do uszczelniania konstrukcji betonowych
i żelbetowych, membrany i masy uszczelniające do użytku
w budownictwie.
(210)
(731)

488821
(220) 2018 07 30
GOOD FOOD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AQUA VITA FESTIVAL
(510), (511) 41 organizowanie imprez edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych, artystycznych, muzycznych, organizowanie festiwali, organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych mających na celu przybliżanie tradycji gorzelniczo
kulinarnych poprzez degustacje, degustacje napojów alkoholowych w celach rozrywkowych i edukacyjnych, degustacje żywności w celach rozrywkowych i edukacyjnych, imprezy z degustacją napojów alkoholowych i żywności w celach
rozrywkowych i edukacyjnych.
(210)
(731)

488825
(220) 2018 07 30
SOKOŁOWSKA ANNA MARIA PRACOWNIA
PROJEKTOWA DRAGON ART, Gdynia
(540) Stodolove
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe w zakresie
architektury oraz projektowania i dekoracji wnętrz świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe dla architektów, projektantów i dekoratorów wnętrz,
usługi reklamowe i marketingowe, usługi w zakresie promocji
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem Internetu, 38 zapewnianie dostępu do blogów internetowych
dotyczących architektury, projektowania i dekoracji wnętrz,
udostępnianie forów internetowych on-line dotyczących architektury, projektowania i dekoracji wnętrz, 42 projektowanie budynków, projektowanie zewnętrznej części budynków,
projektowanie wnętrz budynków, usługi doradcze związane
z projektowaniem budynków, wycena związana z projektowaniem budynków, usługi architektoniczne i planowania
urbanistycznego, usługi architektury wnętrz, usługi doradcze z zakresu architektury, projektowanie dekoracji wnętrz,
usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych.
(210)
(731)

488829
(220) 2018 08 01
OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica
(540) IMMUVEN
(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 substan(210)
(731)

Nr ZT38/2018
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cje 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,
tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dla niemowląt, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety i do celów
terapeutycznych.
(210) 488836
(220) 2018 07 31
(731) DANILUK MAGDALENA, Mordy
(540) TERAMEDO
(510), (511) 44 masaż.
488840
(220) 2018 07 31
SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) Topsan
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne
preparaty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko,
produkty mleczne, 31 otręby (pokarm dla zwierząt), pasza
dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla
zwierząt.
488853
(220) 2018 07 31
UNDERGROUND MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) UNDER GROUND MEDIA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje reklamowe, badania opinii publicznej,
badania rynkowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, kolportaż próbek, marketing ukierunkowany,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszuki-
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warek do celów promocji dodatkowej, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
pokazy towarów, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama typu „płać z kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub
promocji sprzedaży, usługi public relations, usługi w zakresie
opracowania graficznego dla celów reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie
stoisk handlowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 hazard,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii.
488854
(220) 2018 07 31
WOJKOWSKI ROBERT SMOLAR AGENCJA
PROMOCYJNO-REKLAMOWA, Łódź
(540) SMOLAR
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje reklamowe, badania opinii publicznej,
badania rynkowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, kolportaż próbek, marketing ukierunkowany,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
pokazy towarów, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama typu „płać z kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub
promocji sprzedaży, usługi public relations, usługi w zakresie
opracowania graficznego dla celów reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie
stoisk handlowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 hazard,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii.
(210)
(731)

488857
(220) 2018 07 31
ŻEGLUGA MAZURSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Giżycko
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(540) ŻEGLUGA MAZURSKA.

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.11.03, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), mechanizmy sprzęgania
i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych),
mechaniczne narzędzia rolnicze, 12 pojazdy, urządzenia
do poruszania się na lądzie, w powietrzu i na wodzie, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne, 39 transport,
pakowanie i składanie towarów, organizowanie podróży,
40 obróbka materiałów.
488864
(220) 2018 07 31
PARTEC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków
(540) TECO
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, konstrukcje
metalowe, belki metalowe, kątowniki i inne kształtowniki
metalowe, profile metalowe dla budownictwa, listwy metalowe, płyty budowlane metalowe, metalowe dystanse
i podkładki dla budownictwa, taśmy metalowe, szalunki
do betonu metalowe, płyty szalunkowe metalowe, kosze
szalunkowe metalowe, zbrojenie metalowe do betonu, siatki
metalowe, blacha, pokrycia dachowe metalowe, okucia metalowe, słupy metalowe, podpory metalowe, pręty metalowe, przewody metalowe, rury i kształtki rurowe metalowe,
rynny metalowe, armatura wodociągowa metalowa, przewody do drenażu metalowe, zamki metalowe, zasuwy metalowe, zawiasy metalowe, zawory metalowe [inne niż części
maszyn], zbiorniki metalowe.
(210)
(731)

488865
(220) 2018 07 31
PARTEC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków
(540) BITUFLEX
(510), (511) 6 szalunki do betonu metalowe, akcesoria stalowe
do żelbetu, 17 taśmy uszczelniające i izolacyjne dla budownictwa, 19 taśmy uszczelniające metalowe z warstwą bitumiczną do uszczelniania konstrukcji betonowych i żelbetowych,
membrany i masy uszczelniające do użytku w budownictwie.

Nr ZT38/2018

488867
(220) 2018 07 31
PARTEC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków
(540) FORDECK
(510), (511) 6 metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, szalunki metalowe do betonu, zbrojenia metalowe do betonu, konstrukcje, profile i pręty metalowe dla
budownictwa.
(210)
(731)

488868
(220) 2018 07 31
PARTEC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków
(540) POLIFORM
(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) 488870
(220) 2018 07 31
(731) GARDECKI STANISŁAW GARITECH, Poznań
(540) H HELITRI

(210)
(731)

488866
(220) 2018 07 31
PARTEC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków
(540) FORFLEX
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, konstrukcje
metalowe, belki metalowe, kątowniki i inne kształtowniki
metalowe, profile metalowe dla budownictwa, listwy metalowe, płyty budowlane metalowe, metalowe dystanse
i podkładki dla budownictwa, taśmy metalowe, szalunki
do betonu metalowe, płyty szalunkowe metalowe, kosze
szalunkowe metalowe, zbrojenie metalowe do betonu, siatki
metalowe, blacha, pokrycia dachowe metalowe, okucia metalowe, słupy metalowe, podpory metalowe, pręty metalowe, przewody metalowe, rury i kształtki rurowe metalowe,
rynny metalowe, armatura wodociągowa metalowa, przewody do drenażu metalowe, zamki metalowe, zasuwy metalowe, zawiasy metalowe, zawory metalowe [inne niż części
maszyn], zbiorniki metalowe.
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.21, 26.11.03, 26.11.07,
26.11.09, 26.11.12
(510), (511) 14 agaty, akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety [biżuteria], biżuteria do kapeluszy, biżuteria do obuwia,
biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii komórkowej,
biżuteria z kości słoniowej, biżuteria ze szkła sztrasowego,
bransoletki [biżuteria], breloczki i breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami],
broszki [biżuteria], budziki, chronografy, czasomierze [zegarki], diamenty, druciki z metali szlachetnych, [biżuteria]
dzieła sztuki z metali szlachetnych, gagat, nieprzetworzony
lub półprzetworzony, iryd, kaboszony, kamienie jubilerskie,
kamienie półszlachetne, kasetki na biżuterię [szkatułki], kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, kolczyki, koperty
do zegarków, koraliki do wyrobu biżuterii, kółka na klucze
z metali szlachetnych, krucyfiksy, łańcuszki [biżuteria], medale, medaliony [biżuteria], metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, misbaha [sznury modlitewne],
monety, naszyjniki [biżuteria], nici z metali szlachetnych [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), obudowy zegarów, odznaki
z metali szlachetnych, osm, ozdoby z gagatu, ozdoby z żółtego bursztynu, pallad, paski do zegarków, perły [biżuteria],
perły z ambroidu [prasowana żywica], perydot, pierścionki
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[biżuteria], platyna [metal], popiersia z metali szlachetnych,
posążki z metali szlachetnych, przyrządy do mierzenia czasu,
pudełka do eksponowania zegarków, pudełka z metali szlachetnych, rod, różańce, ruten, spinel [kamienie szlachetne],
spinki do mankietów, srebrne nici [biżuteria], srebro, nieprzetworzone lub kute, stopy metali szlachetnych, szpilki [biżuteria], szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, sztabki metali
szlachetnych, tarcze [zegarmistrzostwo], zapięcia do biżuterii, zawieszki [biżuteria], zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki do kółek na klucze, zegarki i części do zegarków, złote
nici [biżuteria], złoto, nieprzetworzone lub kute, zwijane etui
na biżuterię, żetony miedziane.
488889
(220) 2018 08 01
SERTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) GLUTEN FREE GMO FREE

(210)
(731)
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cze, dziurkarki, guzikarki, prasy, manekiny krawieckie, usługi
importu i export maszyn szwalniczych przemysłowych oraz
automatów szwalniczych.
(210) 488899
(220) 2018 08 01
(731) BARTOSZ EWA ALUBRASS, Sułkowice
(540) Blitz

(531) 26.11.01, 26.11.06, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 6 klamki do drzwi metalowe, 37 montaż drzwi
i okien.
(210) 488901
(220) 2018 08 01
(731) PYRKA PERKOWSKI SEBASTIAN, Warszawa
(540) FABRYKA LALEK
(510), (511) 44 manicure, masaż, salon fryzjerski, salon kosmetyczny, salon piękności, usługi wizażu.
488903
(220) 2018 08 01
GTV ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) G TECH

(210)
(731)

(531) 26.04.06, 26.04.15, 05.07.02, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 29 sery dojrzałe, sery dojrzałe z pleśnią, świeże sery, sery miękkie, sery topione, sery śmietankowe, sery
z przyprawami, serki z dodatkami z postaci zbóż, ziaren, orzechów, owoców, serów smażonych, produktów seropodobnych topionych.
488893
(220) 2018 08 01
PKS SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) PKS Szczecin
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu - autobusy, autokary, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 38 usługi telekomunikacyjne, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, 39 transport, wypożyczanie środków transportu, transport pasażerski, 42 usługi
w zakresie technologii informacyjnych.
(210)
(731)

(210) 488896
(220) 2018 08 01
(731) OLEŚ MICHAŁ P.P.H.U OLI, Hanusek
(540) OLISEW
(510), (511) 7 maszyny szwalnicze przemysłowe i ich części, automaty szwalnicze . maszyny i urządzenia szwalnicze, maszyny do cięcia tkanin, maszyny do szycia, maszyny
do zdobienia tekstyliów, 35 usługi w zakresie skupu maszyn,
obejmujące maszyny szwalnicze przemysłowe i ich części,
automaty szwalnicze, usługi w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży, także w sieci Internet, oferujących maszyny
szwalnicze przemysłowe i ich części, automaty szwalnicze,
maszyny do szycia, maszyny hafciarskie, urządzenia tnące,
nożyce i noże krojcze, podklejarki, urządzenia prasowalni-

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.21,
27.05.24, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.19, 26.04.02, 26.04.10,
26.04.18
(510), (511) 6 kółka samonastawne do łóżek metalowe, kółka
samonastawne do mebli metalowe, kółka samonastawne
metalowe, drobne wyroby metalowe, gałki [uchwyty] metalowe, uchwyty z metalu, okucia metalowe do mebli, okucia
do drzwi metalowe, okucia metalowe do okien, płyty metalowe, drzwi metalowe z wyłączeniem drzwi pancernych, futryny do drzwi metalowe, ościeżnice metalowe, okna metalowe,
płyty do drzwi metalowe, profile metalowe, prowadnice metalowe, kątowniki metalowe, listwy metalowe, elementy
drzwiowe metalowe, metalowe korbkowe podnośniki okien,
metalowe wieszaki (stojaki) na odzież, metalowe wieszaki
na torby, wieszaki na ręczniki z metalu, wieszaki drabinowe
z metalu, metalowe wieszaki na obrazy, zamki metalowe,
zamki i klucze, z metalu, zamki metalowe do okien, zawiasy
metalowe, akcesoria metalowe do okien, drobnica metalowa
do drzwi, haczyki metalowe do wieszania odzieży, klamki
do drzwi metalowe, klamki metalowe do okien, metalowe
obramowania okien, metalowe obramowania drzwi, metalowe obramowania do szuflad, metalowe ramy do drzwi, metalowe ramy okienne, metalowe ślizgi do mebli, metalowe
uchwyty do ram okiennych, metalowe uchwyty do podnoszenia okien, metalowe uchwyty do otwierania drzwi, metalowe wsporniki do mebli, metalowe zamknięcia, metalowy
osprzęt do kredensów, uchwyty metalowe do szuflad, okucia
meblowe z metalu, zatrzaski metalowe do mebli, 11 urządzenia oświetleniowe, instalacje oświetleniowe, klosze do lamp
[kominki], abażury, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia,
reflektory, reflektory do lamp, oświetlenie i reflektory oświe-
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tleniowe, reflektory punktowe, szkła do lamp, szklane osłony
na lampy, palniki do lamp, rury oświetleniowe, zawieszenia
do lamp, lampy elektryczne, lampy gazowe, lampy bakteriobójcze, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy na energię
słoneczną, lampy laboratoryjne, lampy oświetleniowe, lampy
olejowe, lampy stojące, lampy halogenowe, lampy wiszące,
lampy punktowe do oświetlenia domowego, osprzęt
do oświetlenia ściennego [inny niż włączniki], żarówki halogenowe, żarówki oświetleniowe, żarówki oświetleniowe LED,
lampy do umieszczania nad umywalkami, lampy halogenowe UV z oparami metalu, oprawki do lamp, świetlówki, żyrandole, osprzęt do oświetlenia, światła punktowe do oświetlenia domowego, halogenowe oprawy oświetleniowe,
transformatory oświetleniowe, 19 drzwi niemetalowe, futryny
drzwiowe niemetalowe, okna niemetalowe, niemetalowe
ościeżnice do drzwi, niemetalowe ościeżnice do okien,
drzwiowe (płyty -) niemetalowe, profile niemetalowe dla budownictwa, kątowniki, niemetalowe, listwy niemetalowe, listwy dekoracyjne (niemetalowe -), drewniane listwy profilowe, niemetalowe kratki wentylacyjne do budynków,
niemetalowe elementy konstrukcyjne wspornikowe, osłony
otworów wentylacyjnych, niemetalowe, 20 meble, elementy
meblowe, płyty meblowe, panele meblowe, półki niemetalowe [meble], złącza meblowe niemetalowe, nóżki meblowe
niemetalowe, prowadnice do szuflad niemetalowe, prowadnice do szuflad [okucia meblowe], zestawy mebli, niemetalowe szyny do drzwi przesuwnych, wałki niemetalowe do drzwi
przesuwnych, wałki niemetalowe do okien przesuwnych,
prowadnice niemetalowe do drzwi przesuwnych, niemetalowe, nieelektryczne mechanizmy do drzwi przesuwnych, systemy do zabudowy wewnętrznej szaf wnękowych i garderób
[części mebli], drzwi przesuwne do mebli, drzwi do mebli,
drzwiczki do mebli, ramy do mebli, szuflady do mebli, stopki
do mebli, nogi do mebli, wsporniki, niemetalowe, do mebli,
zamki do mebli niemetalowe, niemetalowe uchwyty do mebli, uchwyty ceramiczne do szafek, szuflad i mebli, listwy profilowe do mebli [gzymsy], elementy mocujące do mebli, niemetalowe, elementy mocujące z tworzywa sztucznego,
elementy mocujące do półek, niemetalowe, wsporniki
do mebli niemetalowe, narożniki ochronne nakładane (niemetalowe -) do mebli, lustra (srebrzone szkło), złącza do mebli, osprzęt niemetalowy do mebli, przegrody drewniane
do mebli, wsporniki do półek metalowe [części mebli], wsporniki do półek niemetalowe [części mebli], 35 reklama, reklamy
radiowe i telewizyjne, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, usługi marketingowe, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
związane z następującymi produktami: kółka samonastawne
do łóżek metalowe, kółka samonastawne do mebli metalowe,
kółka samonastawne metalowe, drobne wyroby metalowe,
gałki [uchwyty] metalowe, uchwyty z metalu, okucia metalowe do mebli, okucia do drzwi metalowe, okucia metalowe
do okien, płyty metalowe, drzwi metalowe z wyłączeniem
drzwi pancernych, futryny do drzwi metalowe, ościeżnice
metalowe, okna metalowe, płyty do drzwi metalowe, profile
metalowe, prowadnice metalowe, kątowniki metalowe, listwy metalowe, elementy drzwiowe metalowe, metalowe
korbkowe podnośniki okien, metalowe wieszaki (stojaki)
na odzież, metalowe wieszaki na torby, wieszaki na ręczniki
z metalu, wieszaki drabinowe z metalu, metalowe wieszaki
na obrazy, zamki metalowe, zamki i klucze, z metalu, zamki
metalowe do okien, zawiasy metalowe, akcesoria metalowe
do okien, drobnica metalowa do drzwi, haczyki metalowe
do wieszania odzieży, klamki do drzwi metalowe, klamki metalowe do okien, metalowe obramowania okien, metalowe
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obramowania drzwi, metalowe obramowania do szuflad,
metalowe ramy do drzwi, metalowe ramy okienne, metalowe
ślizgi do mebli, metalowe uchwyty do ram okiennych, metalowe uchwyty do podnoszenia okien, metalowe uchwyty
do otwierania drzwi, metalowe wsporniki do mebli, metalowe zamknięcia, metalowy osprzęt do kredensów, uchwyty
metalowe do szuflad, okucia meblowe z metalu, zatrzaski
metalowe do mebli, urządzenia oświetleniowe, instalacje
oświetleniowe, klosze do lamp [kominki], abażury, oprawy,
obudowy i osłony do oświetlenia, reflektory, reflektory
do lamp, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, reflektory
punktowe, szkła do lamp, szklane osłony na lampy, palniki
do lamp, rury oświetleniowe, zawieszenia do lamp, lampy
elektryczne, lampy gazowe, lampy bakteriobójcze, lampy
do aparatów projekcyjnych, lampy na energię słoneczną, lampy laboratoryjne, lampy oświetleniowe, lampy olejowe, lampy
stojące, lampy halogenowe, lampy wiszące, lampy punktowe
do oświetlenia domowego, osprzęt do oświetlenia ściennego [inny niż włączniki], żarówki halogenowe, żarówki oświetleniowe, żarówki oświetleniowe LED, lampy do umieszczania
nad umywalkami, lampy halogenowe UV z oparami metalu,
oprawki do lamp, świetlówki, żyrandole, osprzęt do oświetlenia, światła punktowe do oświetlenia domowego, halogenowe oprawy oświetleniowe, transformatory oświetleniowe,
drzwi niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe, okna
niemetalowe, niemetalowe ościeżnice do drzwi, niemetalowe ościeżnice do okien, drzwiowe (płyty -) niemetalowe, profile niemetalowe dla budownictwa, kątowniki, niemetalowe,
listwy niemetalowe, listwy dekoracyjne (niemetalowe -),
drewniane listwy profilowe, niemetalowe kratki wentylacyjne
do budynków, niemetalowe elementy konstrukcyjne wspornikowe, osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe, meble, elementy meblowe, płyty meblowe, panele meblowe,
półki niemetalowe [meble], złącza meblowe niemetalowe,
nóżki meblowe niemetalowe, prowadnice do szuflad niemetalowe, prowadnice do szuflad [okucia meblowe], zestawy
mebli, niemetalowe szyny do drzwi przesuwnych, wałki niemetalowe do drzwi przesuwnych, wałki niemetalowe
do okien przesuwnych, prowadnice niemetalowe do drzwi
przesuwnych, niemetalowe, nieelektryczne mechanizmy
do drzwi przesuwnych, systemy do zabudowy wewnętrznej
szaf wnękowych i garderob [części mebli], drzwi przesuwne
do mebli, drzwi do mebli, drzwiczki do mebli, ramy do mebli,
szuflady do mebli, stopki do mebli, nogi do mebli, wsporniki,
niemetalowe, do mebli, zamki do mebli niemetalowe, niemetalowe uchwyty do mebli, uchwyty ceramiczne do szafek,
szuflad i mebli, listwy profilowe do mebli [gzymsy], elementy
mocujące do mebli, niemetalowe, elementy mocujące z tworzywa sztucznego, elementy mocujące do półek, niemetalowe, wsporniki do mebli niemetalowe, narożniki ochronne
nakładane (niemetalowe -) do mebli, lustra (srebrzone szkło),
złącza do mebli, osprzęt niemetalowy do mebli, przegrody
drewniane do mebli, wsporniki do półek metalowe [części
mebli], wsporniki do półek niemetalowe [części mebli].
488907
(220) 2018 08 01
MODERNA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) moderna POWIŚLE
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, wycena majątku ruchomego i nieruchomego, wynajem i administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo
w sprawach majątku nieruchomego, zarządzanie nieruchomościami, 37 usługi przygotowania terenów pod budowę,
budowa kompletnych obiektów mieszkalnych i przemysłowych, nadzór budowlany, wynajem narzędzi i sprzętu budowlanego, izolowanie i uszczelnianie budynków,
budowlane roboty wykończeniowe, naprawy i remonty
obiektów budowanych, usługi dekarskie, usługi kamieniarskie, usługi budowlane z zakresu inżynierii lądowej, rozbiórka budynków, montaż rusztowań, usługi instalacyjne związane z budownictwem przemysłowym i mieszkaniowym,
wyposażanie wnętrz, prowadzenie generalnego zastępstwa inwestycji budowlanych, 42 usługi architektoniczne,
ekspertyzy inżynieryjne, ekspertyzy budowlane, pomiary
geodezyjne, pomiary gruntu, badania geologiczne, projektowanie w zakresie budownictwa i inżynierii lądowej,
projektowanie i aranżacja wnętrz, doradztwo w sprawach
budowlanych.
488908
(220) 2018 08 01
MODERNA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PRASKA moderna
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe,
wycena majątku ruchomego i nieruchomego, wynajem
i administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, zarządzanie nieruchomościami, 37 usługi przygotowania terenów pod budowę, budowa
kompletnych obiektów mieszkalnych i przemysłowych, nadzór budowlany, wynajem narzędzi i sprzętu budowlanego,
izolowanie i uszczelnianie budynków, budowlane roboty
wykończeniowe, naprawy i remonty obiektów budowanych, usługi dekarskie, usługi kamieniarskie, usługi budowlane z zakresu inżynierii lądowej, rozbiórka budynków, montaż
rusztowań, usługi instalacyjne związane z budownictwem
przemysłowym i mieszkaniowym, wyposażanie wnętrz, prowadzenie generalnego zastępstwa inwestycji budowlanych,
42 usługi architektoniczne, ekspertyzy inżynieryjne, ekspertyzy budowlane, pomiary geodezyjne, pomiary gruntu, badania geologiczne, projektowanie w zakresie budownictwa
i inżynierii lądowej, projektowanie i aranżacja wnętrz, doradztwo w sprawach budowlanych.
488909
(220) 2018 08 01
MODERNA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) moderna Superior living

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.17
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe,
wycena majątku ruchomego i nieruchomego, wynajem i administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, zarządzanie nieruchomościami, 37 usługi
przygotowania terenów pod budowę, budowa kompletnych
obiektów mieszkalnych i przemysłowych, nadzór budowlany,
wynajem narzędzi i sprzętu budowlanego, izolowanie i uszczelnianie budynków, budowlane roboty wykończeniowe, naprawy i remonty obiektów budowanych, usługi dekarskie, usługi
kamieniarskie, usługi budowlane z zakresu inżynierii lądowej,
rozbiórka budynków, montaż rusztowań, usługi instalacyjne
związane z budownictwem przemysłowym i mieszkaniowym,
wyposażanie wnętrz, prowadzenie generalnego zastępstwa
inwestycji budowlanych, 42 usługi architektoniczne, ekspertyzy inżynieryjne, ekspertyzy budowlane, pomiary geodezyjne,
pomiary gruntu, badania geologiczne, projektowanie w zakresie budownictwa i inżynierii lądowej, projektowanie i aranżacja
wnętrz, doradztwo w sprawach budowlanych.
(210) 488910
(220) 2018 08 01
(731) UPL Corporation Limited, Port Louis, MU
(540) MACARENA
(510), (511) 1 nawozy i środki chemiczne dla rolnictwa, złożone nawozy mikroodżywkowe, nawozy dla roślin pochodzenia organicznego, dodatki chemiczne do fungicydów,
dodatki chemiczne do środków owadobójczych, środki
do konserwacji kwiatów, chemikalia do leśnictwa, fosfor,
preparaty do regulacji wzrostu roślin, karbolineum do ochrony roślin, 5 pestycydy, środki owadowbójcze (insektycydy),
środki grzybobójcze(fungicydy), herbicydy, środki robakobójcze, środki przeciwko gryzoniom, środki chwastobójcze,
środki chwastobójcze i do niszczenia robactwa.
(210) 488918
(220) 2018 08 02
(731) MEGARIGHTS S.ár.l., Luksemburg, LU
(540) KULE SPRYCIULE
(510), (511) 28 gry, zabawki, urządzenia do gier w pomieszczeniach dla dzieci, urządzenia do gier, figurki (zabawki), gry-łamigłówki, gry zręcznościowe i gry akcji, gry z obręczami,
talie kart, gry polegające na budowaniu, quizy, gry fabularne,
gry towarzyskie, elektroniczne gry planszowe, karty na wymianę [talie kart], plansze do gier z kartami do kolekcjonowania,
gry planszowe, gry elektroniczne, gry mechaniczne, gry muzyczne, gry związane z postaciami fikcyjnymi, gry sportowe,
zestawy pytań do gier planszowych, modele o zmniejszonym
rozmiarze do gier fabularnych, układanki (puzzle), karty do gry.
(210) 488919
(220) 2018 08 02
(731) NOWACZYK ALEKSANDER ZOO-FARMA, Łączna
(540) ZOO ŁĄCZNA
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(531) 03.05.17, 03.05.19, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 31 zwierzęta żywe.
488929
(220) 2018 08 02
AGENCJA OCHRONY HEROS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sosnowiec
(540) AGENCJA OCHRONY HEROS

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 24.01.05, 23.05.05, 03.07.17
(510), (511) 39 usługi transportowe, w szczególności transport i/lub konwojowanie osób i/lub mienia i/lub przedmiotów wartościowych i/lub pieniędzy, dostarczanie towarów,
45 usługi w zakresie ochrony osób i mienia, usługi agencji
detektywistycznej, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa lub systemów bezpieczeństwa, w tym w szczególności obsługi systemu ochrony technicznej, instalacji systemu
ochrony technicznej, monitoringu pojazdów, monitoringu
obiektów, monitoringu obiektów ruchomych, usługi ochrony cywilnej, eskorta, monitoring systemów bezpieczeństwa
i antywłamaniowych, nadzór nocny, usługi w zakresie monitorowania obiektów, usługi agencji ochrony nocnej, dozorowanie mienia przy pomocy systemów monitorowania wizyjnego i zdalnych systemów alarmowania, ochrona imprez
prywatnych i/lub publicznych, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitoring pojazdów ochrona samochodów przed kradzieżą a w tym usługi monitoringu mobilnego za pośrednictwem GPS, usługi związane
z ochroną transportów i/lub konwojów.
(210) 488931
(220) 2018 08 02
(731) JANISZEWSKA ANETA CHALZEN, Kutno
(540) chalzen
(510), (511) 6 klipsy wędliniarskie ze stopów aluminium oraz
miedzi, 22 pętelki do wędlin ze sznurka polipropylenowego.
(210) 488933
(220) 2018 08 02
(731) ŻUKIEWICZ DAMIAN, Wrocław
(540) b3 team
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(531) 29.01.12, 27.07.01, 27.05.01
(510), (511) 16 materiały drukowane, instruktażowe, edukacyjne i dydaktyczne, publikacje drukowane, broszury,
drukowane foldery informacyjne, drukowane materiały
szkoleniowe, publikacje edukacyjne, a mianowicie podręczniki szkoleniowe z zakresu marketingu, zarządzania, finansów i rozwoju przedsiębiorstw, 35 usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami dla organizowania sieci, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, marketing, marketing internetowy, usługi
konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi nawiązywania
kontaktów zawodowych, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi marketingowe w zakresie nieruchomości, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego
za pośrednictwem Internetu, opracowywanie i wdrażanie
strategii marketingowych na rzecz innych, promowanie
wydarzeń specjalnych, aranżowanie i prowadzenie imprez
promocyjnych i marketingowych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, promocja, reklama i marketing
stron internetowych on-line, usługi konsultacyjne w zakresie
strategii i marketingu w mediach społecznościowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi marketingowe znaków towarowych w mediach
społecznościowych online, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem
stron internetowych, promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, organizowanie i prowadzenie wydarzeń promocyjnych i marketingowych, organizowanie i obsługa imprez
i wystaw w celach komercyjnych lub reklamowych, indeksowanie stron internetowych w celach reklamowych, reklama biznesowych stron internetowych, wynajem miejsca
na reklamę na stronach internetowych, marketing towarów
i usług na rzecz innych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, dostarczanie informacji konsumentom w dziedzinie produktów i usług edukacyjnych,
które pomagają osobom i firmom oszczędzać pieniądze,
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, dostarczanie informacji handlowych konsumentom,
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, organizacja imprez reklamowych, 36 usługi
finansowania kapitałem wysokiego ryzyka firm rozwijających się oraz startup’ów, informacje finansowe dostarczane
za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji
dotyczących finansów i inwestycji za pośrednictwem środków elektronicznych, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej
dla inwestorów poszukujących możliwości inwestycyjnych
związanych z przedsiębiorstwami, które chcą pozyskać kapitał lub finansowanie, 41 kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją,
marketingiem i biznesem, szkolenia biznesowe, zapewnienie szkoleń online, organizowanie i prowadzenie seminariów
szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych,
udostępnianie informacji online na temat szkoleń, usługi na-
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uczania i szkolenia w zakresie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, publikacje elektroniczne, publikowanie
materiałów edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, udostępnianie on-line publikacji elektronicznych, nie do pobrania, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe,
w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania.
488935
(220) 2018 08 02
STEP RECODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) MOBBYN
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 7 automaty sprzedające uruchamiane monetami, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia,
do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów,
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące,
maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
488936
(220) 2018 08 02
J&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) High Life
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
488939
(220) 2018 08 02
SOWA TOMASZ TRINITY MEDIA ENTERTAINMENT
DEVELOPMENT, Warszawa
(540) TRINITY MEDIA ENTERTAINMENT DEVELOPMENT

(210)
(731)

(531) 26.03.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne: produkcja filmów reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych i reklam, produkcja materiałów
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reklamowych, przygotowanie materiałów reklamowych,
przygotowywanie publikacji reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, promocja [reklama] koncertów, reklama,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, reklamy prasowe (przygotowywanie), produkcja reklam, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, reklama banerowa, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama
na billboardach elektronicznych, publikacja reklam, publikacja treści reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, usługi reklamowe w tym reklama on-line w sieci komputerowej,
reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji,
produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych,
produkcja nagrań video do celów reklamowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, materiałów reklamowych on-line, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe:
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, organizowanie i prowadzenie koncertów, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
organizowanie widowisk [impresariat], produkcja widowisk
na żywo, organizowanie widowisk muzycznych, produkcja
przedstawień muzycznych, produkcja przedstawień teatralnych, planowanie widowisk, organizacja widowisk scenicznych, widowiska muzyczne, produkcja widowisk, organizowanie widowisk w celach kulturalnych, organizowanie
widowisk w celach edukacyjnych, przedstawienia teatralne
[produkcja], udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w internecie, produkcja przedstawień i programów radiowych i telewizyjnych, usługi agencji dystrybucji biletów
[rozrywka], usługi rezerwacji miejsc na koncerty, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne,
usługi artystów estradowych, usługi artystów estradowych
świadczone przez muzyków, usługi orkiestry, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi orkiestry, usługi orkiestry
symfonicznej, udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, produkcja
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi
fotograficzne: produkcja muzyczna, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych.
(210) 488940
(220) 2018 08 02
(731) WRZOSEK MAŁGORZATA DOROTA, Czerwonka
(540) WRZOSEK M&K
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(531) 08.07.11, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 jaja kurze.
488941
(220) 2018 08 01
POLSKIE CENTRA DIETETYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Konstantynów Łódzki
(540) PROJEKT ZDROWIE

(210)
(731)

05.05.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.03, 26.01.15, 26.04.01,
26.04.05, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
suplementy diety dla ludzi, suplementy żywnościowe, żywność dla diet medycznych, napoje witaminizowane, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze,
odżywcze suplementy diety, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety zawierające glukozę, białkowe suplementy diety, preparaty kofeinowe do stymulacji, suplementy diety zawierające taurynę, suplementy dietetyczne
i odżywcze, dodatki odżywcze, witaminy i preparaty witaminowe, dodatki dietetyczne, dodatki witaminowe i mineralne,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, wody mineralne do celów medycznych, suplementy diety składające się
z aminokwasów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z produktami dietetycznymi, suplementami diety, suplementami odżywczymi, suplementami mineralnymi,
żywnością dla diet medycznych, napojami witaminizowanymi, witaminami i preparatami witaminowymi, dodatkami witaminowymi i mineralnymi, żywnością dietetyczną do celów
leczniczych, wodami mineralnymi do celów medycznych,
usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, reklama i marketing, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych lub reklamowych, informacja handlowa, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc
w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, 44 doradztwo w zakresie
dietetyki i odżywiania, usługi świadczone przez dietetyków,
poradnictwo żywieniowe.
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żywności, 43 pizzerie, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, restauracje oferujące dania na wynos.
488945
(220) 2018 08 01
PROSPER CAPITAL ADVISORS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) PROSPER CAPITAL ADVISORS
(210)
(731)

(531)

(210) 488944
(220) 2018 08 01
(731) RADWAŃSKI JERZY, Kraków
(540) el toro PIZZA & PASTA

(531) 03.07.04, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe, skomputeryzowane usługi
finansowe, osobiste usługi finansowe, finansowe usługi konsultingowe, detaliczne usługi finansowe, usługi informacji
finansowej, usługi pośrednictwa finansowego, usługi konsultingu finansowego, usługi finansowe dla spółek, usługi finansowe dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące
inwestycji, doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego, skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, doradcze usługi zarządzania finansowego, usługi finansowe w zakresie obligacji, usługi finansowe w zakresie akcji,
finansowe usługi związane z oszczędnościami, usługi finansowe związane z oszczędzaniem, finansowe i inwestycyjne
usługi konsultacyjne, usługi finansowe dotyczące własności
nieruchomości, usługi finansowe w zakresie nieruchomości,
usługi finansowe związane z emeryturami, usługi finansowe
świadczone przez internet, usługi w zakresie planowania
finansowego, usługi informacji i doradztwa finansowego,
usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości
[usługi finansowe], usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, usługi finansowe w zakresie obrotu akcjami, usługi
finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, usługi finansowe związane z walutami cyfrowymi, skomputeryzowane
usługi informacyjne dotyczące działalności finansowej, usługi informacyjne dotyczące wycen działalności finansowej,
skomputeryzowane usługi w zakresie informacji finansowej,
usługi doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego, usługi doradztwa finansowego na rzecz przedsiębiorstw,
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości,
usługi doradcze w zakresie planowania finansowego, usługi
finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków,
usługi finansowe świadczone za pomocą środków elektronicznych, usługi informacji finansowej dotyczące rynków
papierów wartościowych, usługi doradztwa finansowego
na rzecz osób fizycznych, usługi agencji maklerskiej, doradztwo finansowe w zakresie zarządzania aktywami.
488948
(220) 2018 08 02
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Neo-lina
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki
wykonane ze sznurka.
(210)
(731)

(531)

03.06.01, 03.06.06, 03.04.04, 03.04.13, 03.04.24,
26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 pizza, makarony, suche i świeże makarony,
kluski i pierogi, sosy, ciasto na pizzę, spaghetti, spody do pizzy, sosy do pizzy, potrawy na bazie mąki, calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], tortille, 39 dostawa pizzy, dostawa

(210)
(731)

488949
(220) 2018 08 02
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
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(540) NEO-LINA Granie w zaplątanie
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internetowego, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób
trzecich, informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS)
w zakresie obsługiwania sklepów online.
488955
(220) 2018 08 02
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) ZGNIECIAKI
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.04, 26.13.25, 29.01.15
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki
wykonane ze sznurka.
488950
(220) 2018 08 02
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Boogie Junior
(510), (511) 28 zabawki, zabawki i gry elektroniczne.
(210)
(731)

488953
(220) 2018 08 02
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Zgnieciaki
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, zabawki pluszowe.

(210)
(731)

488954
(220) 2018 08 02
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) SMART !

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 27.05.17, 24.17.04, 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
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

(531)

01.15.24, 26.13.25, 02.09.01, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08,
29.01.13
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, zabawki pluszowe.
488956
(220) 2018 08 02
BOGUSZ KRZYSZTOF MERRE ORIENTALNE ARTYKUŁY
SPOŻYWCZE, Warszawa
(540) merre
(210)
(731)

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 żywność przygotowywana z ryb, olej i tłuszcz
kokosowy [do celów spożywczych], oleje spożywcze, grzyby konserwowane, konserwowane warzywa, nasiona, przetworzone, owoce konserwowane, owoce w puszkach, pikle,
przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, warzywa
suszone, owoce przetworzone, papryka, przetworzona, produkty z suszonych owoców, proszek kokosowy, suche nasiona
roślin strączkowych, suszone grzyby jadalne, suszone owoce,
warzywa przetworzone, pasty do zup, 30 dania liofilizowane,
których głównym składnikiem jest ryż, gotowe potrawy na bazie makaronu, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające
głównie ryż, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym
składnikiem jest ryż, przyprawy smakowe (sosy, marynaty),
sos sojowy, sosy [przyprawy], marynaty, papryka [przyprawy],
przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy,
zioła do celów spożywczych, makarony, wermiszel, ryż, tapioka, mąka z tapioki, rośliny strączkowe (mączka z -).
488957
(220) 2018 08 02
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Cekinusie
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, zabawki pluszowe.
(210)
(731)

488958
(220) 2018 08 02
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Cekinusie

(210)
(731)
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(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, zabawki pluszowe.
488962
(220) 2018 08 02
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) JĘZORKI SZYBCIORKI
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry
towarzyskie.
(210)
(731)

488963
(220) 2018 08 02
Shenzhen Qianzimei Cosmetics Co., Ltd. , Shenzhen
City, CN
(540) LANBENA
(510), (511) 3 kosmetyki, maski kosmetyczne, olejki eteryczne, mydło, puder do makijażu, płyn do kąpieli, środki
do demakijażu, środki wybielające do skóry, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy przeciw piegom.
(210)
(731)

488966
(220) 2018 08 02
DIAM-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DIAM-BET

(210)
(731)

(531) 14.07.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 powlekanie betonu, naprawy betonu, pompowanie betonu, uszczelnianie betonu, kruszenie betonu,
sprężanie betonu, wyrównywanie betonu, polerowanie betonu, renowacja betonu, wynajem sprzętu do betonowania, wynajem maszyn do pompowania betonu, instalacja
betonowych systemów formujących, montaż deskowania
do betonowania, montaż szalunku do betonowania, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez wylewanie betonu, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej
poprzez formowanie betonu, budowa konstrukcji inżynierii
wodno-lądowej poprzez kładzenie betonu, betonowanie,
naprawy elementów betonowych, usługi poziomowania
betonu, usługi spulchniania betonu, rozbiórka budynków,
rozbiórka konstrukcji, rozbiórka kominów, rozbiórka dachów, rozbiórka statków, rozbiórka rusztowań, rozbieranie dróg, usługi rozbiórkowe, usługi w zakresie rozbiórek,
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych i służących do rozbiórki, naprawa i konserwacja
budynków na wypadek rozbiórki, usługi remontowe, usługi
wyburzeniowe, budowa bloków mieszkalnych, budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków przeznaczonych
na zakwaterowanie wakacyjne, budowa części budynków,
budowa domów, budowa domów na zamówienie, budowa nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych,
budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowanie domów, budowanie
nieruchomości, budownictwo, nadzór nad robotami budowlanymi, remont nieruchomości, remontowanie budynków, renowacja budynków, stawianie fundamentów,
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stawianie ogrodzeń zabezpieczających, usługi budowlane,
usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie
budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie
stawiania budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradcze dotyczące
przebudowy budynków, usługi doradcze dotyczące remontów budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji
budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi generalnych
wykonawców budowlanych, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi odnawiania budynków,
usługi odnawiania mieszkań, usługi w zakresie remontów
budynków, wznoszenie budynków i innych konstrukcji,
wznoszenie budynków prefabrykowanych, wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, zarządzanie projektami budowlanymi
na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie
projektem budowy.
(210) 488969
(220) 2018 08 02
(731) VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) VECTRA dostawca domowo mobilnej rozrywki
w domu i poza nim
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji
o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, prezentacji, aukcji publicznych,
marketing oraz prezentacja towarów i/lub usług poprzez
telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne
środki komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych – przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej,
za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych
środków komunikacji, organizowanie, przygotowywanie
i obsługa udziału osób trzecich na targach, wystawach,
prezentacjach towarów i/lub usług, pośrednictwo handlowe, kojarzenie interesów, doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie
pośrednictwa w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie public relations, badanie rynku
i opinii publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności
gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych, doradztwo oraz pomoc w zakresie podejmowania,
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, działalność rachunkowa i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie, transkrypcja
i przetwarzanie danych oraz innych materiałów i elementów komputerowych baz danych i innych zbiorów informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie danych w plikach komputerowych, komputerowych
bazach danych i innych zbiorach informatycznych, 38 usługi przekazywania fonii i/lub wizji, usługi telekomunikacyjne,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, radiowych,
zbieranie i przekazywanie wiadomości, organizowanie
systemów transmisji, 41 usługi z zakresu produkcji filmów,
nagrań video i radiowych, programów telewizyjnych i radiowych, usługi wypoczynkowe, rozrywkowe i sportowe,
usługi edukacyjne, publikacja tekstów.
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488970
(220) 2018 08 02
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) ESCAPE ROOM

(210)
(731)

(531) 14.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry towarzyskie, gry logiczne, gry fabularne.
488971
(220) 2018 08 02
ROSS MATEUSZ, CIEŚLIKOWSKI ŁUKASZ HORECA
SERVICE SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) Horeca Service
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż
internetowa sprzętu kateringowego, 37 montaż sprzętu kateringowego, 43 usługi kateringowe, hotelowe usługi kateringowe, usługi kateringowe dla firm, usługi kateringowe dla
szkół, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety,
usługi kateringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy,
wynajem sprzętu do gotowania do celów przemysłowych,
wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(210)
(731)

488972
(220) 2018 08 02
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) CIASTOFAZA
(510), (511) 16 masy plastyczne, modelina, 28 gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, gry towarzyskie, gry edukacyjne, plastelina do zabawy.
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(540) 5 NIESPODZIANEK

(531) 05.05.20, 26.02.05, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki
z niespodzianką, figurki zabawkowe do kolekcjonowania.
488979
(220) 2018 08 02
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) bąbolina
(510), (511) 16 masy plastyczne, modelina, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki edukacyjne, plastelina
do zabawy.

(210)
(731)

488981
(220) 2018 08 02
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) bąbolina
(210)
(731)

(210)
(731)

488973
(220) 2018 08 02
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) CIASTO FAZA POWER DOUGH
(210)
(731)

(531) 01.15.03, 24.15.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 masy plastyczne, modelina, 28 gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, gry towarzyskie, gry edukacyjne, plastelina do zabawy.
(210)
(731)

488977
(220) 2018 08 02
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin

(531) 01.15.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 masy plastyczne, modelina, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki edukacyjne, plastelina
do zabawy.
(210) 488982
(220) 2018 08 02
(731) SZEWCZYK MACIEJ, Zakopane
(540) Pizza Folk

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.07, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17,
27.05.24, 03.07.19, 09.07.17, 14.07.02, 26.05.01, 26.05.10,
26.05.11, 26.03.04, 26.03.11, 26.04.03, 26.04.09, 03.09.18
(510), (511) 30 pizze, kanapki, pity, knysze, 43 usługi kawiarni, stołówek, usługi restauracyjne i barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi kateringowe.
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488983
(220) 2018 08 02
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) LILA Tęczowy Jednorożec! Mindig követlek!
Roztomilý jednorožec!
(210)
(731)
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preparaty do tępienia larw, preparaty do zwalczania insektów, preparaty przeciwpasożytnicze pochodzenia chemicznego, preparaty przeciw molom, preparaty do niszczenia
robactwa, preparaty chemiczne do zwalczania szkodników.
488991
(220) 2018 08 03
SZUBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpacz
(540) SOWIDUCH
(510), (511) 32 piwo.

(210)
(731)

488993
(220) 2018 08 03
SZUBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpacz
(540) KRUCZE
(510), (511) 32 piwo.

(210)
(731)
(531) 18.02.01, 25.03.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, zabawki pluszowe.
488986
(220) 2018 08 03
ZENNER-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Sapphire SAND
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 8 pilniki do paznokci, pilniki do paznokci, elektryczne, pilniki do stóp, elektroniczne pilniki do stóp, głowice
obrotowe do pilników do stóp do usuwania zrogowaciałej
skóry, wymienne głowice obrotowe do elektronicznych
pilników do paznokci, tarki do usuwania zrogowaceń, elektryczne urządzenia do polerowania paznokci, nieelektryczne
polerki do paznokci, urządzenia elektroniczne do złuszczania
martwego naskórka, przyrządy ręczne do złuszczania martwego naskórka.
488989
(220) 2018 08 03
SZUBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpacz
(540) ZIELARZ
(510), (511) 32 piwo.

(210)
(731)

488990
(220) 2018 08 03
BIOACTIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawierzbie
(540) Bio ActiW

(210)
(731)

(531) 01.15.03, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło],
środki wirusobójcze, preparaty grzybobójcze, środki zarodnikobójcze, środki algobójcze, preparaty do zwalczania pleśni,

(210) 488994
(220) 2018 08 03
(731) DNP SPÓŁKA AKCYJNA, Polanowo
(540) DOLINA
(510), (511) 31 napoje dla zwierząt, pokarm dla zwierząt,
karma dla zwierząt domowych, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla
zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, karma dla
psów biorących udział w gonitwach, jadalne smakołyki dla
zwierząt, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt, pasze mięsne w puszce dla
młodych zwierząt, 35 usługi w zakresie sprzedaży karmy dla
zwierząt, środków i artykułów spożywczych dla zwierząt, dodatków do pasz i karmy dla zwierząt nie do celów medycznych, paszy dla zwierząt, artykułów jadalnych do żucia dla
zwierząt, napojów dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, 43 usługi w zakresie zaopatrzenia w żywność
i napoje, w tym karmy dla zwierząt, środków i artykułów spożywczych dla zwierząt, dodatków do pasz i karmy dla zwierząt nie do celów medycznych, paszy dla zwierząt, artykułów
jadalnych do żucia dla zwierząt, napojów dla zwierząt.
(210)
(731)
(540)

488996
(220) 2018 08 03
AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
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(531) 03.07.17, 03.07.19, 26.11.06, 26.11.09, 26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 11 lampy kierunkowe do rowerów, lampy oświetleniowe, światła rowerowe, 12 rowery, części do rowerów
i akcesoria rowerowe, w tym: antypoślizgowe przyrządy
do opon pojazdów, bagażniki rowerowe, błotniki do rowerów, dętki do rowerów, dzwonki do rowerów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do rowerów], hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, koła do rowerów, kola zębate
do rowerów, kołpaki, korby rowerowe, korpusy opon, kosze
przystosowane do rowerów, kosze puszek rowerowych,
łańcuchy rowerowe, napinacze do szprych do kół, nóżki
do rowerów, obręcze kół do rowerów, ochraniacze ubrania
na koła do rowerów, opony bezdętkowe do rowerów, opony
rowerowe, pedały do rowerów, piasty do rowerów, pokrycia
siodełek rowerów, pompki do rowerów, poprzeczki i haki du
poprzeczek, przyczepki rowerowe, przyczepy do przewożenia rowerów, ramy do rowerów, rowery elektryczne, rowery
trójkołowe dostawcze, sakwy |kosze] boczne przystosowane
do rowerów, silniki do rowerów, siodełka rowerowe, szprychy do rowerów, trycykle, układ kierowniczy, wsporniki rowerowe, zestawy narzędzi do naprawy dętek, 25 bielizna
wchłaniająca pot, biustonosze sportowe, buty sportowe,
kamizelki, koszulki z krótkim rękawem, kurtki [odzież], kurtki
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, nakrycia głowy, nauszniki [odzież], obuwie, ocieplacze, odzież,
odzież dla rowerzystów, okrycia wierzchnie [odzież], opaski
na głowę, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, rękawiczki, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, stroje
przeciwdeszczowe.
(210) 488997
(220) 2018 08 03
(731) DNP SPÓŁKA AKCYJNA, Polanowo
(540) DOLINA NOTECI
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 29 gotowe
dania z mięsa, mięso w puszce (konserwy), mięso i wędliny, ekstrakty mięsne, galarety mięsne: mięso mrożone
i przetwory mięsne, dania na bazie białka, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe: napoje owocowe i soki owocowe, napoje warzywne, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów:
odzież, obuwie, nakrycia głowy. gotowe dania z mięsa, mięso w puszce (konserwy), mięso i wędliny, ekstrakty mięsne,
galarety mięsne, mięso mrożone i przetwory mięsne, dania na bazie białka, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe: napoje owocowe i soki owocowe,
napoje warzywne.
488998
(220) 2018 08 03
AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) HUSAR
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 11 lampy kierunkowe do rowerów, lampy oświetleniowe, światła rowerowe, 12 rowery, części do rowerów
i akcesoria rowerowe, w tym: antypoślizgowe przyrządy
do opon pojazdów, bagażniki rowerowe, błotniki do rowerów, dętki do rowerów, dzwonki do rowerów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do rowerów], hamulce do rowerów,
kierownice do rowerów, koła do rowerów, koła zębate do rowerów, kołpaki, korby rowerowe, korpusy opon, kosze przy-
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stosowane do rowerów, kosze puszek rowerowych, łańcuchy
rowerowe, napinacze do szprych do kół, nóżki do rowerów,
obręcze kół do rowerów, ochraniacze ubrania na koła do rowerów, opony bezdętkowe do rowerów, opony rowerowe,
pedały do rowerów, piasty do rowerów, pokrycia siodełek
rowerów, pompki do rowerów, poprzeczki i haki do poprzeczek, przyczepki rowerowe, przyczepy do przewożenia rowerów, ramy do rowerów, rowery elektryczne, rowery trójkołowe dostawcze, sakwy [kosze] boczne przystosowane
do rowerów, silniki do rowerów, siodełka rowerowe, szprychy do rowerów, trycykle, układ kierowniczy, wsporniki rowerowe, zestawy narzędzi do naprawy dętek, 25 bielizna
wchłaniająca pot, biustonosze sportowe, buty sportowe,
kamizelki, koszulki z krótkim rękawem, kurtki [odzież], kurtki
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, nakrycia głowy, nauszniki [odzież], obuwie, ocieplacze, odzież,
odzież dla rowerzystów, okrycia wierzchnie [odzież], opaski
na głowę, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, rękawiczki, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, stroje
przeciwdeszczowe.
489000
(220) 2018 08 03
MCX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MCX systems

(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.19, 29.01.13
(510), (511) 37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 42 hosting serwerów, monitoring systemów komputerowych przy użyciu zdalnego dostępu, oprogramowanie
jako usługa SaaS, prace badawczo - rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich.
489001
(220) 2018 08 03
MAXROY.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) I love crypto
(510), (511) 16 okładki czasopism, periodyki [czasopisma],
czasopisma [periodyki], czasopisma branżowe, czasopisma
fachowe, 41 kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie elektroniczne, publikowanie czasopism,
publikowanie materiałów multimedialnych online, publikowanie w formie elektronicznej, publikowanie multimedialne
magazynów, czasopism i gazet, publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie konferencji,
organizowanie seminariów i konferencji, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie konferencji.
(210)
(731)

(210)
(731)

489002
(220) 2018 08 03
SZUBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpacz
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(540) ŚNIEŻNY KOCIOŁ
(510), (511) 32 piwo.
489003
(220) 2018 08 03
MCX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MCX serwis

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.19,
27.05.22
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje
sanitarne, 35 zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi
w zakresie zakupu produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, 36 dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, wycena nieruchomości,
wycena kosztów naprawy, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych (nieruchomości), 37 usługi dekarskie, usługi hydrauliczne, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych,
doradztwo inżynieryjne w budownictwie, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, montaż i naprawa instalacji
grzewczych, informacja budowlana, układanie kabli, usługi
doradztwa budowlanego, zabezpieczenie budynków przed
wilgocią, instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
42 hosting serwerów,opracowywanie projektów technicznych, audyty energetyczne, udostępnianie miejsca na serwerach, doradztwo architektoniczne, dekoracja wnętrz jako
projektowanie, usługi inżynieryjne, inżynieria techniczna,
projektowanie budynków, badania techniczne, 45 monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.
(210) 489004
(220) 2018 08 03
(731) MUCHA ANITA X-FINDER, Olkusz
(540) X-Finder
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(531)

29.01.12, 24.13.09, 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.02,
26.11.09
(510), (511) 10 łóżka szpitalne dla pacjentów z poparzeniami,
stoły szpitalne do badań, szpitalne nosze na kółkach, szpitalne fotele do badań, łóżka do masażu do celów medycznych,
urządzenia i instrumenty medyczne, pojemniki na odpady
medyczne, nosze medyczne, medyczne fotele zabiegowe,
szafki na przyrządy medyczne, stojaki na przyrządy medyczne, stoły na przyrządy medyczne, materace do celów medycznych, krzesła do zabiegów medycznych, meble przystosowane do leczenia medycznego, przyrządy wyściełające
do użytku medycznego, materace nadmuchiwane do celów
medycznych, materace ortopedyczne do użytku medycznego, łóżka podgrzewane do leczenia medycznego, materace
zmiennociśnieniowe do użytku medycznego, fotele do badań wykonane specjalnie do użytku medycznego, leżanki
do badań wykonane specjalnie do użytku medycznego,
ekrany chroniące przed promieniowaniem rentgenowskim
do użytku medycznego, materace powietrzne dla dzieci
do celów medycznych, materace powietrzne dla niemowląt
do celów medycznych, stelaże łóżkowe wykonane specjalnie
do celów medycznych, struktury ochronne przeciwko promieniowaniu do celów medycznych, meble wykonane specjalnie do celów medycznych, łóżka specjalnie skonstruowane do celów medycznych, koce podgrzewane elektrycznie,
do celów medycznych, stoły operacyjne, sprzęt i instrumenty
chirurgiczne do użytku medycznego, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, materace przeciwodleżynowe, medyczne lampy operacyjne, lampy do celów medycznych, lampy do nagrzewania do użytku
medycznego, lampy do użytku z przyrządami medycznymi,
urządzenia do wentylacji pacjentów, urządzenia do obracania pacjentów, stoły do badania pacjentów, koce medyczne
do ochładzania pacjentów, koce medyczne do ogrzewania
pacjentów, przyborniki na instrumenty chirurgiczne, tacki
na przyrządy chirurgiczne, wózki pielęgniarskie przystosowane do przewożenia lekarstw dawkowanych pacjentom,
stoły do zabiegów medycznych, urządzenia do terapii cieplnej, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
medycznym, wyposażeniem obiektów medycznych i biur,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, wyposażeniem obiektów medycznych i biur.
489007
(220) 2018 08 03
FORMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Żywiec
(540) SYMBIO

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.24, 24.17.24
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, aplikacje do pobrania na smartfony.
489006
(220) 2018 08 03
FORMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Żywiec
(540) FORMED

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18,
26.04.22, 26.11.12
(510), (511) 10 meble i pościel do celów medycznych, sprzęt
do przenoszenia pacjentów, meble wykonane specjalnie
do celów medycznych, 20 meble, meble biurowe, meble
wielofunkcyjne, meble na miarę do zabudowy, meble labora-
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toryjne, 42 usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz,
usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, usługi
konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz.
489011
(220) 2018 08 03
INSTYTUT ZDROWIA SOFRA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mielno-Unieście
(540) SOFRA kuracja oczyszczająca warzywno-owocowa
(510), (511) 41 świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, 43 kafeterie [bufety], restauracje, stołówki,
usługi restauracyjne świadczone przez hotele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, hotele, pensjonaty, tymczasowe zakwaterowanie,
44 usługi w zakresie kuracji odchudzających, usługi w zakresie kuracji oczyszczających, opieka zdrowotna, ośrodki
zdrowia, usługi sanatoryjne, usługi rekonwalescencyjne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi kuracji
uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi
oraz doradztwo w zakresie prawidłowego odżywiania
i diety.

(210)
(731)

489015
(220) 2018 08 03
PISKORSKA EWA PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE, Kołodziejewo
(540) Polska Manufaktura
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.13, 29.01.14, 09.01.10
(510), (511) 35 agencje reklamowe, audyt działalności gospodarczej, badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania biznesowe, badania w zakresie biznesu, publikowanie tekstów reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej,
informacje o działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, ekspertyzy w dziedzinie wydolności przedsiębiorstw,
bazy danych, gromadzenie i gromadzenie informacji
o działalności gospodarczej przedsiębiorstw, udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach,
udostępnianie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz z innych
organów rejestrujących przedsiębiorców, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, kompleksowe
zarządzanie plikami, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, opinie, sondaże,
agencje public relations, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, kreowanie wizerunku,
zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych.
(210)
(731)

489017
(220) 2018 08 03
IT KONTRAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
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(540) it RUN

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 outsourcing, doradztwo biznesowe, 41 organizowanie zawodów sportowych, 42 usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki.
489029
(220) 2018 08 03
AMIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) AMiO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich następujących towarów:
elektronika samochodowa, akcesoria różne samochodowe,
alarmy samochodowe, wideokamery do samochodów, czujniki samochodowe, światła do jazdy dziennej, części zapasowe do samochodów, lampy samochodowe, bi-ksenonowe
światła samochodu, światła samochodowe diodowe, żarówki LED do samochodu, pokrowce do samochodów, kołpaki,
elektronika samochodowa, elementy układów wydechowych, kompresory samochodowe, anteny samochodowe,
prostowniki do akumulatorów, klucze samochodowe, obsługa zleceń zakupów, obsługa targów on-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany towarów, usług, wyszukiwanie danych w komputerowych bazach danych dla osób
trzecich, aukcje publiczne, aukcje internetowe, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, marketing, reklama, reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, billboardowa, na stronach internetowych powyższych towarów oraz świadczonych usług,
organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach związanych z promocją powyższych towarów i świadczonych usług, udzielanie porad konsumentom.
(210) 489030
(220) 2018 08 03
(731) LUKA MACIEJ, Wyry
(540) SILESIA PREMIUM PARK
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wystawy handlowe, zarządzanie hotelami, 41 usługi związane
z organizowaniem i obsługą dyskotek, chronometraż imprez
sportowych,usługi związane z organizacją imprez karaoke,
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych [szkolenia], prowadzenie i organizowanie koncertów,
planowanie przebiegu przyjęć[część rozrywkowa], sale koncertowe, wynajmowanie kortów tenisowych,organizowanie
zawodów sportowych, 43 hotele, kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacje
miejsc w hotelach, usługi barowe, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów,
domy opieki dla osób w podeszłym wieku, 45 opieka nad
dziećmi.

76

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 489031
(220) 2018 08 03
(731) ABRATKIEWICZ DANIEL PODOLAND, Wrocław
(540) UniBrace

(531) 02.09.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, urządzenia, narzędzia i przybory chirurgiczne i do leczenia ran, klamry do celów medycznych, medyczne narzędzia ręczne, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody,
usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji paznokci, zabiegi
kosmetyczne, konsultacje medyczne, medyczna pielęgnacja
stóp, usługi podologa.
489032
(220) 2018 08 03
NAŁĘCZOWSKA SPÓŁKA HANDLOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
NAŁĘCZÓW
(540) alibi
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 02.01.30, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie detalicznej i hurtowej sprzedaży różnych towarów takich jak: środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania a w szczególności: mydła, środki
perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, paliwa i materiały oświetleniowe a w szczególności: brykiety drewna,
denaturat, drewno opałowe, paliwo oświetleniowe, podpałki, świece do oświetlania, znicze, produkty farmaceutyczne
i weterynaryjne a w szczególności: środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, dezodoranty inne niż
osobiste, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki
odkażające, pieluchy dla chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy, ostrza i maszynki do golenia i strzyżenia, papier,
wyroby z papieru oraz artykuły biurowe a w szczególności,
materiały piśmienne, materiały fotograficzne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, chusteczki do nosa, filtry do kawy papierowe, gazety, reprodukcje graficzne, kalendarze, koperty, pielucho-majtki niemowlęce z papieru lub celulozy, pieluszki dla niemowląt z papieru lub celulozy, obrusy
papierowe, opakowania z papieru, torby do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, kredki pastelowe, przybory
szkolne, ręczniki papierowe, taśmy samoprzylepne do celów
papierniczych lub do użytku domowego, torby na śmieci
z papieru lub tworzyw sztucznych, teczki, skoroszyty, papier
toaletowy, parasolki, przybory kuchenne i gospodarstwa
domowego oraz pojemniki a w szczególności: grzebienie
i gąbki, pędzle, sprzęt do czyszczenia, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, ręczne urządzenia do siekania, mielenia, prasowania i podobne, elektryczne grzebienie i szczotki
do zębów, suszarki do naczyń, sztuczne kwiaty, gry i zabawki
a w szczególności: artykuły sportowe i gimnastyczne, sprzęt

Nr ZT38/2018

wędkarski, ozdoby choinkowe, artykuły spożywcze, warzywa i inne produkty ogrodnicze, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko,
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego przeznaczone do spożycia lub
konserwowania, jak również środki do polepszania walorów
smakowych tych artykułów, kawa, herbata, kakao, cukier,
ryż, tapioka, sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby
cukiernicze i słodycze, lody, miód, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, produkty rolne,
ogrodnicze i leśne a w szczególności: świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, karma dla zwierząt,
napoje bezalkoholowe i piwo a w szczególności wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe,
tytoń, papierosy, przybory dla palaczy, zapałki, poprzez sieć
sklepów, supermarketów i hurtowni, prowadzenie za pośrednictwem sieci teleinformatycznych - sklepu internetowego -sprzedaży następujących towarów:środki wybielające
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania a w szczególności: mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, paliwa i materiały oświetleniowe a w szczególności: brykiety
drewna, denaturat, drewno opałowe, paliwo oświetleniowe,
podpałki, świece do oświetlania, znicze, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne a w szczególności: środki sanitarne
stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, dezodoranty
inne niż osobiste, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, pieluchy dla chorych z brakiem
kontroli czynności fizjologicznych, chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, ostrza i maszynki do golenia i strzyżenia, papier, wyroby z papieru oraz artykuły biurowe
a w szczególności, materiały piśmienne, materiały fotograficzne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, chusteczki do nosa, filtry do kawy papierowe, gazety, reprodukcje
graficzne, kalendarze, koperty, pielucho-majtki niemowlęce
z papieru lub celulozy, pieluszki dla niemowląt z papieru lub
celulozy, obrusy papierowe, opakowania z papieru, torby
do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, kredki pastelowe, przybory szkolne, ręczniki papierowe, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, torby na śmieci z papieru lub tworzyw sztucznych, teczki,
skoroszyty, papier toaletowy, parasolki, przybory kuchenne
i gospodarstwa domowego oraz pojemniki a w szczególności: grzebienie i gąbki, pędzle, sprzęt do czyszczenia, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, ręczne urządzenia
do siekania, mielenia, prasowania i podobne, elektryczne
grzebienie i szczotki do zębów, suszarki do naczyń, sztuczne
kwiaty, gry i zabawki a w szczególności: artykuły sportowe
i gimnastyczne, sprzęt wędkarski, ozdoby choinkowe, artykuły spożywcze, warzywa i inne produkty ogrodnicze, mięso,
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego przeznaczone
do spożycia lub konserwowania, jak również środki do polepszania walorów smakowych tych artykułów, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, mąka i produkty zbożowe,
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, drożdże,
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy,
produkty rolne, ogrodnicze i leśne a w szczególności: świeże
owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, karma
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dla zwierząt, napoje bezalkoholowe i piwo a w szczególności wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, tytoń, papierosy, przybory dla palaczy, zapałki, franszyza obejmująca pomoc techniczną w zakładaniu
i/lub prowadzeniu sieci sklepów, supermarketów i hurtowni
z możliwością jednoczesnego zaopatrzenia w różne towary udostępniane osobom trzecim, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego,
rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, promocja
sprzedaży, reklama, usługi zaopatrzenia osób trzecich w zakresie produktów i usług, zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, 39 dostarczanie towarów,
informacja o składowaniu i magazynowaniu, informacja
o transporcie, usługi kierowców, wypożyczanie kontenerów
magazynowych, wypożyczanie lodówek, usługi magazynowania, wynajmowanie magazynów, przewożenie ładunków,
rozładunek, składowanie, spedycja, pakowanie towarów,
chłodnicze składowanie towarów.
(210) 489062
(220) 2018 08 06
(731) KAWULSKI MACIEJ FUTURE SPACE, Warszawa
(540) UNDERDOG

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 działalność rozrywkowa i kulturalna, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja programów telewizyjnych i radiowych, nagrywanie filmów (filmowanie),
montaż filmów, dystrybucja i wypożyczanie filmów.
489063
(220) 2018 08 06
KANCELARIA PRAWNA RAVEN P. KRUPA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) RAVEN Kancelaria Prawna P. Krupa sp.k.
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi konsultacji biznesowych dotyczące
planowania i wychodzenia z kryzysu, usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, pozyskiwanie umów [dla
osób trzecich], pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, badania i pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej, pozyskiwanie umów
na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, gromadzenie
danych, gromadzenie informacji handlowych, skomputeryzowane gromadzenie indeksów klientów, audyt przedsiębiorstw, audyt finansowy, audyt działalności gospodarczej,
audyt sprawozdań finansowych, rachunkowość, księgowość
i audyt, doradztwo związane z audytem, audyt skomputery-
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zowany, skomputeryzowane badania rynkowe, skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, skomputeryzowane
zarządzanie danymi, dostarczanie skomputeryzowanych informacji w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
skomputeryzowane zarządzanie działalnością gospodarczą
[na rzecz osób trzecich], skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie ocen możliwości biznesowych, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji dotyczących działalności
gospodarczej, skomputeryzowane badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, skomputeryzowane usługi w zakresie badań rynkowych, skomputeryzowane wyszukiwanie
informacji handlowych, skomputeryzowana weryfikacja danych, doradztwo biznesowe, biznesowe usługi doradcze
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia
ich interesów, doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo dotyczące
działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
doradztwo dotyczące zbywania firm, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zbyć,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane
z niewypłacalnością, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie przejęć (nabycia), doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, konsultacje w zakresie badan biznesowych, konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych,
konsultacje dotyczące zbyć w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością handlową, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, konsultacje w zakresie sprawozdań rynkowych, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem
biznesowym, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, porady, pytania
i informacje dotyczące działalności gospodarczej, porady
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością handlową, usługi
doradcze w zakresie analizy biznesowej, usługi doradztwa
biznesowego, usługi w zakresie sprawozdań rynkowych,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą , usługi zarządzania i doradcze w działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
skomputeryzowana rachunkowość, sporządzanie sprawozdań finansowych, analiza rynku, badania rynkowe, raporty
z analiz rynkowych, zestawienia statystyczne [dla działalności gospodarczej lub celów handlowych], zdobywanie statystyk dotyczących działalności gospodarczej [dla osób trzecich], 36 agencje ściągania należności, agencje ściągania
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wierzytelności, agencje windykacji należności, dostarczanie
informacji dotyczących faktoringu długów, firmy windykacyjne, odzyskiwanie zaległych długów, organizacja ściągania
długów, ściąganie długów, windykacja, windykacja należności i odzyskiwanie długów, usługi związane z niewypłacalnością, usługi w zakresie ściągania długów, ściąganie należności
(agencje -), agencje kredytowe, doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, doradztwo
dotyczące pożyczek, doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, elektroniczne usługi windykacji należności, ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, gwarantowanie pożyczek, organizowanie kredytów, organizowanie
pożyczek, organizowanie pożyczek w celu zabezpieczania
funduszy dla osób trzecich, poręczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, udzielanie kredytów, udzielanie gwarancji i zabezpieczeń, udzielanie kredytu kupieckiego, usługi dotyczące pożyczania i pożyczek, usługi gwarancji
finansowych, usługi konsultingowe dotyczące udzielania
pożyczek, usługi w zakresie organizowania kredytów, usługi
w zakresie kredytów finansowych, wynajem nieruchomości,
zarządzanie majątkiem, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi w zakresie nieruchomości, administrowanie finansami, ściąganie należności i faktoring, finansowe zarządzanie
projektami z dziedziny nieruchomości, nabycie i przeniesienie roszczeń pieniężnych, pośrednictwo w usługach finansowych, planowanie i zarządzanie finansowe, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, usługi finansowe, usługi
finansowe dla spółek, usługi finansowe dotyczące nabywania mienia, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia,
usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi finansowe związane z mieniem, zabezpieczanie środków finansowych na zakup nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, zarządzanie finansami,
udzielanie gwarancji, usługi gwarancyjne, finansowe usługi
gwarancyjne, udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń
(bankowość inwestycyjna), inwestycje finansowe w dziedzinie papierów wartościowych, gwarantowanie emisji papierów wartościowych, obrót opcjami papierów wartościowych, obrót opcjami papierów wartościowych na rzecz
innych, obrót papierami wartościowymi, pośrednictwo dotyczące papierów wartościowych i aktywów, usługi finansowe w zakresie papierów wartościowych, usługi finansowe
związane z e sprzedażą i kupnem papierów wartościowych,
skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności,
usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, emisja obligacji, usługi finansowe, mianowicie regulowanie długu, świadczenie usług doradczych w zakresie długów
o zagrożonej spłacie, restrukturyzacja długów, faktoring długów, doradztwo w zakresie długów, konsultacje dla klientów
w zakresie organizacji spłat długów, 41 edukacja prawna,
szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące audytu, organizacja webinariów, usługi edukacyjne i instruktażowe, kursy szkoleniowe
w dziedzinie prawa, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące prawa, 42 audyt jakości, kontrola jakości, sprawdzanie
jakości, kontrola i testowanie jakości, systemy komputerowe
(analizy -), projektowanie systemów komputerowych, projektowanie systemów informatycznych, 45 pomoc prawna przy
tworzeniu umów, kompilacja informacji prawnych, dostarczanie informacji prawnych, usługi radców prawnych, uwierzytelnianie dokumentów prawnych, usługi asystentów
prawnych, sporządzanie ekspertyz prawnych, organizowanie świadczenia usług prawnych, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie opinii prawnych przez
ekspertów, udzielanie informacji związanej ze sprawami
prawnymi, usługi w zakresie przygotowywania dokumen-
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tów prawnych, badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji
prawnych, doradztwo związane z osobistymi sprawami
prawnymi, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, udostępnianie informacji dotyczących usług
prawnych za pośrednictwem strony internetowej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień
prawnych, usługi komornicze (usługi prawne), badania prawne, doradztwo prawne, usługi informacji prawnej, usługi
wsparcia prawnego, usługi monitorowania prawnego, porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi prawne świadczone w związku
z procesami sądowymi, usługi arbitrażowe, usługi w zakresie
mediacji, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi arbitrażu,
mediacji i rozstrzygania sporów.
(210) 489069
(220) 2018 08 06
(731) BARANOWSKI KRZYSZTOF, Solec
(540) P POLONEZ

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 39 wynajem i czarter jachtów.
489074
(220) 2018 08 06
KANCELARIA PRAWNA RAVEN P. KRUPA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) RAVEN Kancelaria Prawna P. Krupa sp. k.
(210)
(731)

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi konsultacji biznesowych dotyczące
planowania i wychodzenia z kryzysu, usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, pozyskiwanie umów [dla
osób trzecich], pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, badania i pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej, pozyskiwanie umów
na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, gromadzenie
danych, gromadzenie informacji handlowych, skomputeryzowane gromadzenie indeksów klientów, audyt przedsiębiorstw, audyt finansowy, audyt działalności gospodarczej,
audyt sprawozdań finansowych, rachunkowość, księgowość
i audyt, doradztwo związane z audytem, audyt skomputeryzowany, skomputeryzowane badania rynkowe, skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, skomputeryzowane
zarządzanie danymi, dostarczanie skomputeryzowanych informacji w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
skomputeryzowane zarządzanie działalnością gospodarczą
[na rzecz osób trzecich], skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie ocen możliwości biznesowych, skompute-
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ryzowane usługi w zakresie informacji dotyczących działalności gospodarczej, skomputeryzowane badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, skomputeryzowane usługi w zakresie badań rynkowych, skomputeryzowane wyszukiwanie
informacji handlowych, skomputeryzowana weryfikacja danych, doradztwo biznesowe, biznesowe usługi doradcze
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia
ich interesów, doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo dotyczące
działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
doradztwo dotyczące zbywania firm, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zbyć,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane
z niewypłacalnością, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie przejęć (nabycia), doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, konsultacje w zakresie badan biznesowych, konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych,
konsultacje dotyczące zbyć w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością handlową, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, konsultacje w zakresie sprawozdań rynkowych, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem
biznesowym, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, porady, pytania
i informacje dotyczące działalności gospodarczej, porady
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością handlową, usługi
doradcze w zakresie analizy biznesowej, usługi doradztwa
biznesowego, usługi w zakresie sprawozdań rynkowych,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi zarządzania i doradcze w działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
skomputeryzowana rachunkowość, sporządzanie sprawozdań finansowych, analiza rynku, badania rynkowe, raporty
z analiz rynkowych, zestawienia statystyczne [dla działalności gospodarczej lub celów handlowych], zdobywanie statystyk dotyczących działalności gospodarczej [dla osób trzecich], 36 agencje ściągania należności, agencje ściągania
wierzytelności, agencje windykacji należności, dostarczanie
informacji dotyczących faktoringu długów, firmy windykacyjne, odzyskiwanie zaległych długów, organizacja ściągania
długów, ściąganie długów, windykacja, windykacja należności i odzyskiwanie długów, usługi związane z niewypłacalnością, usługi w zakresie ściągania długów, ściąganie należności
(agencje -), agencje kredytowe, doradztwo dotyczące poży-
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czek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, doradztwo
dotyczące pożyczek, doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, elektroniczne usługi windykacji należności, ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, gwarantowanie pożyczek, organizowanie kredytów, organizowanie
pożyczek, organizowanie pożyczek w celu zabezpieczania
funduszy dla osób trzecich, poręczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, udzielanie kredytów, udzielanie gwarancji i zabezpieczeń, udzielanie kredytu kupieckiego, usługi dotyczące pożyczania i pożyczek, usługi gwarancji
finansowych, usługi konsultingowe dotyczące udzielania
pożyczek, usługi w zakresie organizowania kredytów, usługi
w zakresie kredytów finansowych, wynajem nieruchomości,
zarządzanie majątkiem, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi w zakresie nieruchomości, administrowanie finansami, ściąganie należności i faktoring, finansowe zarządzanie
projektami z dziedziny nieruchomości, nabycie i przeniesienie roszczeń pieniężnych, pośrednictwo w usługach finansowych, planowanie i zarządzanie finansowe, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, usługi finansowe, usługi
finansowe dla spółek, usługi finansowe dotyczące nabywania mienia, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia,
usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi finansowe związane z mieniem, zabezpieczanie środków finansowych na zakup nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, zarządzanie finansami,
udzielanie gwarancji, usługi gwarancyjne, finansowe usługi
gwarancyjne, udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń
(bankowość inwestycyjna), inwestycje finansowe w dziedzinie papierów wartościowych, gwarantowanie emisji papierów wartościowych, obrót opcjami papierów wartościowych, obrót opcjami papierów wartościowych na rzecz
innych, obrót papierami wartościowymi, pośrednictwo dotyczące papierów wartościowych i aktywów, usługi finansowe w zakresie papierów wartościowych, usługi finansowe
związane z e sprzedażą i kupnem papierów wartościowych,
skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności,
usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, emisja obligacji, usługi finansowe, mianowicie regulowanie długu, świadczenie usług doradczych w zakresie długów
o zagrożonej spłacie, restrukturyzacja długów, faktoring długów, doradztwo w zakresie długów, konsultacje dla klientów
w zakresie organizacji spłat długów, 41 edukacja prawna,
szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące audytu, organizacja webinariów, usługi edukacyjne i instruktażowe, kursy szkoleniowe
w dziedzinie prawa, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące prawa, 42 audyt jakości, kontrola jakości, sprawdzanie
jakości, kontrola i testowanie jakości, systemy komputerowe
(analizy -), projektowanie systemów komputerowych, projektowanie systemów informatycznych, 45 pomoc prawna przy
tworzeniu umów, kompilacja informacji prawnych, dostarczanie informacji prawnych, usługi radców prawnych, uwierzytelnianie dokumentów prawnych, usługi asystentów
prawnych, sporządzanie ekspertyz prawnych, organizowanie świadczenia usług prawnych, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie opinii prawnych przez
ekspertów, udzielanie informacji związanej ze sprawami
prawnymi, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji
prawnych, doradztwo związane z osobistymi sprawami
prawnymi, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, udostępnianie informacji dotyczących usług
prawnych za pośrednictwem strony internetowej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień
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prawnych, usługi komornicze (usługi prawne), badania prawne, doradztwo prawne, usługi informacji prawnej, usługi
wsparcia prawnego, usługi monitorowania prawnego, porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi prawne świadczone w związku
z procesami sądowymi, usługi arbitrażowe, usługi w zakresie
mediacji, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi arbitrażu,
mediacji i rozstrzygania sporów.
489075
(220) 2018 08 06
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW
MOTYL SPÓŁKA JAWNA, Rokiciny Kolonia
(540) MOTYL
(210)
(731)

Nr ZT38/2018

(531) 15.07.01, 05.03.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizacja wystaw handlowych i reklamowych, organizacja targów handlowych i reklamowych,
działalność informacyjna w zakresie branży naftowej i gazowniczej, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej branży naftowej i gazowniczej, 41 doradztwo
zawodowe w zakresie edukacji i kształcenia, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych lub naukowych, publikowanie książek, publikacja
tekstów techniczno-naukowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych,
prowadzenie muzeum, wydawanie czasopism naukowo-technicznych, 42 doradztwo i ekspertyzy inżynierskie oraz
zawodowe, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich,
badania naukowe dla osób trzecich.
(210) 489117
(220) 2018 08 07
(731) NARODOWY INSTYTUT LEKÓW, Warszawa
(540) KLASTER ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH
I SUPLEMENTÓW DIETY NIL

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 owoce i warzywa przetworzone, pikle, chrzany, musztarda, majonezy, keczupy, 30 sosy, dresingi do sałat,
warzyw i mięs, 32 soki owocowe i warzywne.
489090
(220) 2018 08 06
OGRODNICTWO WIŚNIEWSKI JACEK JUNIOR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) OGRODNICTWO WIŚNIEWSKI JACEK JUNIOR
(210)
(731)

(531) 05.11.10, 27.05.01
(510), (511) 31 cebulki kwiatowe.
489094
(220) 2018 08 06
STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU
NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO, Kraków
(540) SITPNiG

(210)
(731)

(531) 06.19.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety, odżywki dla sportowców,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty
farmaceutyczne zawierające ekstrakty roślinne, witaminy,
preparaty witaminowe, preparaty uzupełniające, dodatki
dietetyczne i proteinowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 42 badania dotyczące leków, badania dotyczące środków farmaceutycznych, badania naukowe w dziedzinie farmacji, usługi badań
farmaceutycznych, testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości.
(210) 489120
(220) 2018 08 07
(731) NARODOWY INSTYTUT LEKÓW, Warszawa
(540) KLASTER ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH
I SUPLEMENTÓW DIETY NIL

(531) 06.19.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety, odżywki dla sportowców,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty
farmaceutyczne zawierające ekstrakty roślinne, witaminy,
preparaty witaminowe, preparaty uzupełniające, dodatki
dietetyczne i proteinowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 42 badania dotyczące leków, badania dotyczące środków farmaceutycz-
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nych, badania naukowe w dziedzinie farmacji, usługi badań
farmaceutycznych, testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości.
(210) 489121
(220) 2018 08 07
(731) BAŁON MARCIN, Ustroń
(540) ErgoSafe
(510), (511) 9 uchwyty do mocowania przystosowane
do monitorów komputerowych, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, podpórki pod nadgarstki dla
użytkowników myszy komputerowych, stojaki przystosowane do tabletów, 20 półki na klawiatury komputerowe,
podstawki pod laptopy, stoliczki pod laptopy, podnóżki,
przenośne podkładki pod plecy do użycia z krzesłami,
podpórki pod książki, podstawki pod książki, nóżki meblowe niemetalowe, fotele biurowe, stoliki ruchome pod
komputery.
(210) 489125
(220) 2018 08 07
(731) WÓJCIK JANUSZ, Bestwina
(540) The Whiskey Jar
(510), (511) 41 dyskoteki, rozrywka, usługi związane z dyskotekami, usługi rozrywkowe świadczone w dyskotekach,
prowadzenie dyskotek, wypożyczanie sprzętu do dyskotek, nocne kluby, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi klubowe, rozrywka w postaci
występów tanecznych, rozrywka z udziałem muzyki, planowanie przyjęć, organizowanie przyjęć, usługi klubowe
(rozrywka lub nauczanie), obsługa imprez kulturalnych, imprezy kulturalne, organizacja imprez rozrywkowych, organizowanie imprez muzycznych, usługi imprez muzycznych
na żywo, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych,
kursy korespondencyjne, organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), organizowanie widowisk (impresariat),
publikowanie tekstów inne niż reklamowe, usługi rozrywkowe, wypożyczanie sprzętu audio, usługi prezenterów
muzyki, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi
w zakresie oświaty (nauczanie), pisanie piosenek, produkcja
muzyki, granie muzyki na żywo i z nośników, 43 puby, bary,
restauracje, usługi barowe, usługi gastronomiczne i cateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering), usługi gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, kafeterie (bufety), stołówki,
usługi restauracyjne, wynajem urządzeń oświetleniowych,
wynajmowanie sal na zebrania, wypożyczanie urządzeń
do gotowania, wypożyczanie dozowników wody pitnej,
wypożyczanie naczyń, mobilne usługi barowe, serwowanie
napojów, alkoholu, koktajli.
489126
(220) 2018 08 07
KAPITAN KŁOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ZDROWOPOLSCY rodzina naturalnych produktów
(210)
(731)
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(531) 05.07.02, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 orzechy, migdały, nasiona dyni, olej, liofilizowane owoce, liofilizowane warzywa, grzyby konserwowane,
suszone grzyby, żurawina, olej słonecznikowy, olej rzepakowy, olej lniany, olej z pestek dyni, olej z ostropestu, dżemy
owocowe, pikle, śliwki suszone, 30 kasza gryczana, kasza
jęczmienna, kasza jaglana, miód, chleb bezglutenowy, ciastka, mąka, makaron, płatki, musli, maca, chrupiące pieczywo,
herbaty ziołowe, przyprawy, musztarda, keczup, paluszki,
majonez, 32 mieszanki soków owocowych i warzywnych,
syropy owocowe.
(210) 489128
(220) 2018 08 07
(731) BOROWSKA IZABELLA IDB CONSULTING, Łódź
(540) Jemy w Łodzi food fest

(531) 11.01.01, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie festiwali.
489133
(220) 2018 08 08
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWO-INŻYNIERYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) PBDI
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla budownictwa i przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno budowlane, 4 oleje
przemysłowe, smary i paliwa, 6 metalowe materiały budowlane, kształtowniki stalowe i aluminiowe, blachy fałdowe, przenośne konstrukcje budowlane, rusztowania metalowe i łączone z innymi materiałami niemetalowymi, materiały metalowe
dla budowy dróg żelaznych, łączniki i kształtki i rury metalowe,
rynny i rury spustowe metalowe, wyroby ślusarskie dla budownictwa: w tym klamki, zawiasy, łączniki i złącza ciesielskie,
7 maszyny i obrabiarki, 8 narzędzia budowlane i przyrządy
ręczne o napędzie elektrycznym, noże i dłuta, kielnie, łopaty
i młotki, nożyce, klucze osełki, pilniki, strugi, wkrętaki, ściernice,
węgielnice, wiertła, zaciski ciesielskie, siekiery i topory, papiery
i płótna ścierne, przyrządy z napędem elektrycznym, wiertarki,
szlifierki, przecinaki, młoty, strugi, 11 wewnętrzne i zewnętrzne instalacje związane z obiektami budowlanymi: elektryczne,
alarmowe, dozorowe, wodnokanalizacyjne, cieplne, gazowe
i klimatyzacyjne, wyposażenie sanitarne obiektów budowlanych: sedesy, bidety, wanny, brodziki, natryski, kabiny natryskowe, zlewozmywaki, umywalki, zbiorniki ciśnieniowe, hydrofory,
pompy, wymienniki ciepła, suszarki, wyciągi klimatyzacyjne
centralne klimatyzacyjne, bojlery, piece, wentylatory, palniki,
źródła światła, lampy, osprzęt elektryczny, przewody i kable
elektryczne, 12 statki, łodzie i konstrukcje pływające, 17 materiały izolacyjne i dźwiękochłonne, w tym styropian, wełna
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mineralna i szklana, izolacyjne taśmy i folie aluminiowe i z tworzyw sztucznych, przewody giętkie, farby i lakiery izolacyjne,
izolatory dla przewodów i kabli, niemetalowe osłony rur, szczeliwa i uszczelki, pianki izolacyjne i montażowe oraz silikony,
niemetalowe złączki i kształtki rurowe, 19 suche zaprawy i gładzie dla budownictwa, kształtowe wyroby betonowe - belki,
płyty stropowe i drogowe, krawężniki, słupy i słupki, pustaki,
biegi schodowe, kostki brukowe: drewno i konstrukcje z drewna dla budownictwa, drzwi i ościeża z tworzyw sztucznych,
okna drewniane i z tworzyw sztucznych, parapety niemetalowe, materiały ogniotrwałe, okładziny niemetalowe, terakoty
i posadzki niemetalowe, papa i materiały pokryciowe niemetalowe, rynny i rury spustowe niemetalowe, szalunki niemetalowe, szkło budowlane i szyby zespolone, żwiry i tłucznie,
sklejki i płyty wiórowe, płyty budowlane wielowarstwowe,
35 zgromadzenie materiałów budowlanych i dla budownictwa w hurtowni, celem zakupu przez odbiorców hurtowych,
usługi nadzoru inwestycyjnego w budownictwie i zastępstwa inwestycyjnego, 36 usługi w zakresie nieruchomości:
najem, pośrednictwo i zarządzanie, wyceny nieruchomości,
37 usługi budowlano - montażowe i instalacyjne zewnętrzne
i wewnętrzne, montaż maszyn i urządzeń oraz konstrukcji budowlanych, wykonywanie robót: przygotowawczych terenu
pod budowę, rozbiórkowych i wyburzeniowych, stanów surowych i wykończeniowych, obiektów budowlanych, montażowych, stolarki i ślusarki, malarskich, szklarskich, tynkarskich,
posadzkarskich, tapeciarskich, oblicowania ścian, związanych
z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wykonawstwa konstrukcji dachowych i pokryć, usługi wykonywania
wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich, usługi budowy: dróg, mostów i tuneli, dróg szynowych: naziemnych
i podziemnych, rurociągów przemysłowych i rozdzielczych,
linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, usługi wykonywania instalacji: elektrycznych, wodnokanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, wydobywanie żwiru,
piasku i gliny, usługi instalacji maszyn przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia, usługi napraw i konserwacji maszyn i sprzętu,
usługi budowy, konserwacji i naprawy statków i łodzi, usługi
wynajmu i dzierżawy maszyn i sprzętu budowlanego, usługi inspektorów nadzoru budowlanego, 39 usługi transportu
pasażerskiego i towarowego, wynajem i dzierżawa samochodów osobowych, ciężarowych, furgonetek i pojazdów specjalistycznych, 41 wykonywanie usług w pozaszkolnych formach
edukacji sportowej, zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz
artystycznych, 42 usługi: architektoniczne, rachunkowo - księgowe, doradztwa podatkowego, usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, usługi inżynierskie
w zakresie ocen, opinii i badań oraz sporządzania raportów
na polu naukowym i technicznym.
(210) 489134
(220) 2018 08 08
(731) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów
(540) MAD DOG

Nr ZT38/2018

(531) 03.01.08, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku i/lub
obrazów, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, power banks mianowicie
banki energii jako urządzenia, w tym przenośne baterie,
akumulatory, przenośne ładowarki, nośniki danych, magnetyczne, optyczne, elektroniczne nośniki danych, cyfrowe
nośniki do nagrywania danych, urządzenia optyczne,
wzmacniacze i korektory, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, nagrane dyski,
dyski czyste, dyski audio, dyski magnetooptyczne, dyski
magnetyczne, optyczne, obliczeniowe, dyski twarde, dyski
CD-ROM, nagrane dyski kompaktowe, dyski z grami video,
dyski optyczne z muzyką, nagrane dyski laserowe, dyski
gier komputerowych, czyste dyski komputerowe, cyfrowe
dyski audio, kompaktowe dyski wideo, procesory dźwięku,
sygnałów, mowy, głosu, komunikacyjne, użytkowe, satelitarne, centralne, danych, sygnałów mowy, głosu, komunikacyjne, użytkowe, satelitarne, centralne danych, sygnałów
analogowych, procesory do przetwarzania obrazów, procesory główne do komputerów, osprzęt do przetwarzania
danych, komputery, akcesoria komputerowe nie zawarte
w innych klasach, przewody komputerowe, kable do zastosowania w elektryce, przewody elektryczne, listwy zaciskowe elektryczne, złącza elektryczne, przewody audio-video,
kable i przewody do przesyłu, transmisji sygnału, połączeń
audio video, uchwyty i listwy RTV, uchwyty montażowe
do zawieszenia TV na różnych powierzchniach, listwy antyprzepięciowe zabezpieczające przed spadkiem napięcia,
sprzęt i akcesoria instalacyjne dla urządzeń: audiowizualnych, fotograficznych, technologii informacyjnej, dla sprzętu do komunikacji, dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, do zastosowania w elektryce,
komponenty elektryczne i elektroniczne, osprzęt elektryczny nie zawarty w innych klasach, tablety, gry wideo (software), urządzenia elektroniczne dostępu do globalnych
sieci komputerowych i komunikacyjnych, peryferyjne urządzenia komputerowe, urządzenia peryferyjne do odtwarzania danych, klawiatury, joysticki, joysticki do komputerów i do gier komputerowych i wideo, joysticki do użytku
z komputerem inne niż do gier, urządzenia do zabaw, oprogramowanie komputerowe do gier wideo i dostępu oraz
przeglądania globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe do kompresji
i dekompresji danych i obrazów wideo, edycji tekstu, oprogramowanie narzędziowe, ładowarki do baterii, ładowarki
przenośne do użytku z telefonami, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów, telefony, telefony
internetowe, telefony komórkowe, telefony przenośne, telefony bezprzewodowe, telefony cyfrowe, telefony samochodowe, telefony satelitarne, telefony VoIP, telefony stacjonarne, automaty telefoniczne, futerały na telefony,
skórzane etui na telefony, telefony zasilane energią, telefony z potrójnym pasmem częstotliwości, telefony z systemem komunikacji wewnętrznej, telefony komórkowe
do użytku w pojazdach, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt do komunikacji, urządzenia
do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci typu Point-to-Point, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lo-
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kalizacyjne .do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia GPS, urządzenia systemu GPS, urządzenia nawigacyjne
GPS, błyskowe żarówki, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, utrwalone na nośnikach informacje
i dane, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach,
komputerowe systemy operacyjne, urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, kasy rejestrujące, maszyny liczące, urządzenia do gaszenia ognia, sprzęt do komunikacji, urządzenia do tworzenia
sieci komputerowych i komunikacji danych, urządzenia
do przechowywania danych, sprzęt do przetwarzania danych elektryczny i mechaniczny, akcesoria do przetwarzania danych elektryczne i mechaniczne, sprzęt peryferyjny
do komputerów, komputery, sprzęt komputerowy nie zawarty w innych klasach, komponenty i części do komputerów, urządzenia audio i odbiorniki radiowe, telewizory,
urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz
urządzenia do odtwarzania filmów i video, pamięci komputerowe, klawiatury komputerowe, interfejsy komputerowe,
rysiki komputerowe, modemy komputerowe, głośniki komputerowe, obudowy komputerowe, komputerowe monitory ekranowe, bezprzewodowe peryferia komputerowe, interaktywne systemy komputerowe, chipsety komputerowe,
chipy komputerowe, dyski komputerowe, równoległe porty komputerowe, szeregowe porty komputerowe, komputerowe napędy dyskowe, komputerowe mapy cyfrowe, nagrane programy komputerowe, zapisane oprogramowanie
komputerowe, komputerowe monitory wyświetlające,
komputerowe przełączniki sieciowe, komputerowe karty
sieciowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe płyty główne, platformy oprogramowania komputerowego, komputerowe ekrany dotykowe, programy
i oprogramowanie komputerowe, nagrane, komputerowe
karty rozszerzające, programy i oprogramowanie komputerowe do gier, programy i oprogramowanie komputerowe
do obsługi gier, pakiety oprogramowania komputerowego,
pamięci komputerowe, komputerowe urządzenia do programowania, sprzęt do telefonii komputerowej, urządzenia
komputerowe do magazynowania danych, komputerowe
wygaszacze ekranu, do pobrania, kodowane kary dostępu
do oprogramowania komputerowego, komputerowe karty
sieciowe LAN do podłączania przenośnych urządzeń komputerowych do sieci komputerowych, urządzenia sterujące
używane w grach wideo i komputerowych, akcesoria komputerowe takie jak myszki, klawiatury, głośniki komputerowe, słuchawki, słuchawki stereofoniczne, telefoniczne, muzyczne, dokanałowe, bezprzewodowe, douszne, słuchawki
z mikrofonem, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, słuchawki osobiste do urządzeń do transmisji dźwięku,
części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych
towarów, 12 pojazdy i środki transportu, pojazdy jednośladowe, rowery, rowery trekkingowe, rowery dostawcze, rowery wodne, rowery górskie, rowery szosowe, rowery składane, rowery, rowery wyposażone w silnik, bagażniki
rowerowe, dzwonki do rowerów, skutery jako pojazdy, hulajnogi jako pojazdy z silnikiem lub bez, skutery wodne: pojazdy, skutery, śnieżne: skutery do transportu, skutery sterowane elektrycznie, skutery wyposażone w silnik, skutery
do transportu osobowego wyposażone w silnik lub nie,
motorowery, motocykle, motocykle do motocrossu, ciągniki ogrodnicze, okucia do pojazdów, akcesoria do rowerów
nie ujęte w innych klasach, akcesoria do skuterów nie ujęte
w innych klasach, części, akcesoria i pojedyncze elementy
do wymienionych towarów, 16 artykuły i materiały piśmienne nie zawarte w innych klasach, artykuły biurowe
z wyjątkiem mebli, papier i karton, materiały drukowane,

83

wydawnictwa reklamowe, katalogi, periodyki, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, formularze,
fotografie i kalendarze, książki, mapy, naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty, prospekty, plany, publikacje, rysunki, koperty, kupony papierowe, kartki okolicznościowe, papierowe,
ozdoby, arkusze i materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, torby i worki do pakowania i zawijania papierowe i/lub z tworzyw sztucznych,
czcionki drukarskie, gazety, czasopisma i wydawnictwa periodyczne, torebki i artykuły do pakowania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, jednorazowe produkty papierowe, wyposażenie edukacyjne, 28 urządzenia rozrywkowe
i do gier do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, gry i zabawki, sprzęt i artykuły sportowe i gimnastyczne, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej,
w sklepach stacjonarnych, w sieci handlowej, za pomocą
globalnej sieci komputerowej, on-line, za pomocą domów
sprzedaży wysyłkowej i sprzedaży katalogowej, w trybie
aukcji w zakresie towarów: sprzęt RTV i AGD, telewizory,
okulary 3D, piloty i zestawy kina domowego, zestawy kina
domowego z DVD w formacie zapisu optycznego, kina domowe z DVD, odtwarzacze DVD przenośne, sprzęt i urządzenia do nagłośnienia, głośniki, odtwarzacze, dyktafony,
gramofony, odtwarzacze MP3, odtwarzacze MP4, video, radia, radiobudziki, radioodtwarzacze, radioodbiorniki, słuchawki bezprzewodowe, słuchawki tradycyjne, stacje dokujące/głośniki, komputerowe i elektroniczne stacje
dokujące, sprzęt stereofoniczny, wieże komponentowe, zasilacze, ładowarki, kable, kable AV i adaptery, urządzenia
elektroniczne, w tym do użytku domowego, subwoofery,
wzmacniacze, systemy i instalacje audiowizualne, tunery
DVB-T, anteny, projektory, ekrany projekcyjne, projektory
tradycyjne, uchwyty do projektorów, magnetyczne nośniki
danych, nagrane dyski, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, urządzenia
do gaszenia ognia, kasy rejestrujące, maszyny liczące,
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, sprzęt komputerowy: akcesoria do komputerowe, przewody komputerowe, tablety, gry wideo, urządzenia elektroniczne dostępu
do globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych,
komponenty i części do komputerów, sprzęt peryferyjny
do komputerów, urządzenia peryferyjne komputerowe, klawiatury, joysticki, joysticki do komputerów i do gier komputerowych i wideo, joysticki, joysticki do użytku z komputerem inne niż do gier, urządzenia do zabaw komputerowe,
do gier wideo i dostępu oraz przeglądania globalnych sieci
komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie
komputerowe do kompresji i dekompresji danych i obrazów wideo, edycji tekstu, oprogramowanie narzędziowe,
ładowarki do baterii, ładowarki przenośne do użytku z telefonami, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów, telefony, telefony internetowe, telefony komórkowe, telefony przenośne, telefony bezprzewodowe,
telefony cyfrowe, telefony samochodowe, telefony satelitarne, telefony VoIP, telefony stacjonarne, automaty telefoniczne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, muzyka,
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, komputerowe systemy operacyjne, urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, sprzęt
do komunikacji, urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, urządzenia do przechowywania danych, sprzęt do przetwarzania danych elektryczny
i mechaniczny, akcesoria do przetwarzania danych elektryczne i mechaniczne, urządzenia audio i odbiorniki radiowe, urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne
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oraz urządzenia do odtwarzania filmów i video, pamięci
komputerowe, klawiatury komputerowe, interfejsy komputerowe, rysiki komputerowe, modemy komputerowe, głośniki komputerowe, obudowy komputerowe, komputerowe monitory ekranowe, bezprzewodowe peryferia
komputerowe, interaktywne systemy komputerowe, chipsety komputerowe, chipy komputerowe, dyski komputerowe, równoległe porty komputerowe, szeregowe porty
komputerowe, komputerowe napędy dyskowe, komputerowe mapy cyfrowe, nagrane programy komputerowe, zapisane oprogramowanie komputerowe, komputerowe monitory wyświetlające, komputerowe przełączniki sieciowe,
komputerowe karty sieciowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe płyty główne, platformy
oprogramowania komputerowego, komputerowe ekrany
dotykowe, programy i oprogramowanie komputerowe, nagrane, komputerowe karty rozszerzające, programy i oprogramowanie komputerowe do gier, programy i oprogramowanie
komputerowe do obsługi gier, pakiety oprogramowania komputerowego, pamięci komputerowe, komputerowe urządzenia do programowania, sprzęt do telefonii komputerowej, urządzenia komputerowe do magazynowania danych,
komputerowe wygaszacze ekranu, do pobrania, kodowane
karty dostępu do oprogramowania komputerowego, komputerowe karty sieciowe LAN do podłączania przenośnych
urządzeń komputerowych do sieci komputerowych, urządzenia sterujące używane w grach wideo i komputerowych, akcesoria komputerowe takie jak myszki, klawiatury,
głośniki komputerowe, słuchawki, słuchawki stereofoniczne, telefoniczne, muzyczne, dokanałowe, bezprzewodowe,
douszne, słuchawki z mikrofonem, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, słuchawki osobiste do urządzeń
do transmisji dźwięku, futerały na telefony, skórzane etui
na telefony, telefony zasilane energią, telefony z potrójnym
pasmem częstotliwości, telefony z systemem komunikacji
wewnętrznej, telefony komórkowe do użytku w pojazdach,
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
sprzęt do komunikacji, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci typu Point-to-Point, urządzenia
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia GPS, urządzenia systemu GPS, urządzenia nawigacyjne GPS, urządzenia i przyrządy, naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne,
kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przyłączenia, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji
energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania, oraz odtwarzania dźwięku i/lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, procesory dźwięku, sygnałów, mowy,
głosu, komunikacyjne, użytkowe, satelitarne, centralne, danych, sygnałów analogowych, procesory do przetwarzania
obrazów, procesory główne do komputerów, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, taśmy, urządzenia i sprzęt 3D, oprogramowanie 3D, urządzenia wielofunkcyjne będące najczęściej połączeniem 2 lub więcej
funkcji kilku urządzeń odnoszących się do różnych kategorii
sprzętów, mianowicie sprzętu RTV i AGD, urządzeń i sprzętu
technologii informacyjnej i audiowizualnej, urządzenia wielofunkcyjne spełniające funkcję kopiarki, faksu i skanera
z drukarką atramentową, urządzenia wielofunkcyjne spełniające funkcję kopiarki, faksu i skanera z drukarką laserową,
drukarki, drukarki laserowe, niszczarki, laminatory, kalkulatory biurowe, kalkulatory naukowe, urządzenia biurowe, komputery, notebooki, ultrabooki, torby do notebooków, czytniki kart pamięci, zasilacze do notebooków, tunery, TV i FM,
zestawy komputerowe, tablety, ebooki, akcesoria do table-
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tów, czytniki ebooków, etui na czytniki ebooków, etui
na tablety, monitory, monitory LED, monitory LCD, oprogramowanie, programy komputerowe, urządzenia do nagrywania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu,
nośniki danych nagrane i czyste, tusze, tonery, papier i folie,
klawiatury, klawiatury z myszką, akcesoria komputerowe jak
podkład pod myszki, myszki komputerowe, głośniki, joypady, kierownice, kamery internetowe, kamery IP, dyski twarde zewnętrzne, dyski optyczne, DVD, nagrane dyski, pamięci przenośne, słuchawki z mikrofonem, mikrofony, listwy
i filtry zasilające, bezprzewodowe karty sieciowe, płyty CD,
DVD, optyczne, płyty CD-ROM, przewody komputerowe
i adaptery, karty dźwiękowe, karty graficzne, napędy dysków, obudowy pamięci, płyty główne, procesory, zasilacze,
routery, modemy, konsole, konsole przenośne, gry PC, akcesoria do konsol, aparaty fotograficzne, aparaty cyfrowe, lustrzanki cyfrowe, aparaty kompaktowe, aparaty kompaktowe
z wymienną optyką, karty pamięci, obiektywy do aparatów,
lampy błyskowe, baterie, ładowarki do akumulatorów, pokrowce, statywy, kamery, kamery cyfrowe, akcesoria do kamer, kamery sportowe, lornetki, ramki cyfrowe, fotoksiążki,
fotoobrazy, sprzęt i urządzenia do nawigacji, przenośne
systemy nawigacyjne, ładowarki, nawigacja treningowa,
ręczne urządzenia nawigacyjne, wideorejestratory, smartfony, akcesoria do telefonów komórkowych, słuchawki bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu, pokrowce,
ładowarki samochodowe, ładowarki przenośne, ładowarki
sieciowe, smartwatche, zestawy głośnomówiące, zestawy
słuchawkowe, aparaty telefoniczne, faksy, telefony bezprzewodowe, telefony przewodowe, radiotelefony CB radia, anteny CB, krótkofalówki, urządzenia do porozumiewania się na odległość, nawigacje, nawigacje samochodowe,
aparaty telefoniczne, przewody, słuchawki telefoniczne,
baterie do telefonów, karty sim, karty telefoniczne do telefonów komórkowych, plecaki, torby, gry planszowe, zabawki, artykuły sportowe i do rekreacji, urządzenie i sprzęt
do ćwiczeń, akcesoria sportowe, pojazdy i środki transportu, pojazdy jednośladowe, rowery, rowery trekkingowe, rowery dostawcze, rowery wodne, rowery górskie, rowery
szosowe, rowery składane, rowery, rowery wyposażone
w silnik, bagażniki rowerowe, dzwonki do rowerów, skutery
jako pojazdy, hulajnogi jako pojazdy, skutery wodne, hulajnogi wyposażone w silnik lub bez, skutery do transportu,
skutery sterowane elektrycznie, pojazdy jako skutery śnieżne, skutery wyposażone w silnik, skutery do transportu osobowego wyposażone w silnik lub bez, motorowery, motocykle, motocykle do motocrossu, ciągniki ogrodnicze,
okucia do pojazdów, akcesoria rowerowe, akcesoria do skuterów, sportowe akcesoria zimowe, ekspandery. kijki, łyżworolki, rowerki, tarcze, stopery, zegarki do biegania, narzędzia ogrodowe, narzędzia do prac remontowych
i budowlanych, artykuły ogrodnicze, wentylatory, myjki
i akcesoria do myjek ciśnieniowych, akcesoria do ogrodu,
glebogryzarki, konewki ogrodowe, kosiarki elektryczne, kosiarki samojezdne, kosiarki spalinowe, odśnieżarki i zamiatarki, pilarki, pompy i hydrofory, górnowrzecionowe, alarmy, sprzęt i przyrządy pomiarowe, świetlówki kompaktowe,
żarówki LED, żarówki, błyskowe żarówki, urządzenia
do podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, wirówki, kuchnie, kuchenki, kuchnie gazowe, gazowo elektryczne,
ceramiczne, indukcyjne, akcesoria do kuchni, kuchenek,
kuchenek mikrofalowych, kuchenki do zabudowy, akcesoria i pojedyncze elementy do kuchni i kuchenek, piekarniki,
piekarniki parowe, płyty, płyty gazowe, ceramiczne, indukcyjne, okapy, okapy szafkowe i podszafkowe, kominowe,
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wyspowe, filtry do okapów, blendery, czajniki, ekspresy ciśnieniowe, ekspresy przelewowe, frytkownice, grille, kombiwary i parowary, krajalnice, maszynki do mięsa, miksery
ręczne, miksery stojące, młynki elektryczne, opiekacze
i sandwicze, piekarniki, roboty wieloczynnościowe, sokowirówki, tostery, wagi kuchenne, wyciskarki do cytrusów, wypiekacze do chleba, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, narzędzia i urządzenia użytkowane w gospodarstwie
domowym, akcesoria do golenia, ciśnieniomierze, depilatory, golarki, końcówki do szczoteczek elektrycznych, lokówki,
masażery do stóp, prostownice i karbownice, strzyżarki
i trymery, suszarki do włosów, suszarko lokówki, szczoteczki, irygatory, wagi łazienkowe, akcesoria do domu dekoracyjne i użytkowe stanowiące wyposażenie wnętrz i uzupełniające wnętrza, materiały eksploatacyjne do maszyn
i urządzeń biurowych, środki do urządzeń AGD do czyszczenia, konserwacji, pielęgnacji, narzędzia i przyrządy o napędzie ręcznym, ostrza, w tym maszynki do golenia, maszynki
do strzyżenia, mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące
,osprzęt do przetwarzania danych, urządzenia do gaszenia
ognia, termometry nie do celów medycznych, urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary do gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę,
instalacje sanitarne, kable, kable do zastosowania w elektryce, przewody elektryczne, listwy zaciskowe, złącza elektryczne, przewody audio-video, kable i przewody do przesyłu i transmisji sygnału i/ lub połączeń audio video,
uchwyty i listwy RTV, uchwyty montażowe do zawieszenia
TV na różnych powierzchniach, listwy antyprzepięciowe
zabezpieczające przed spadkiem napięcia, akcesoria instalacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, elektryczne lub nieelektryczne ocieplenia łóżek, elektryczne ogrzewane poduszki, koce nie do celów leczniczych, czajniki elektryczne,
elektryczne naczynia do gotowania, narzędzia maszynowe,
narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, elektryczne maszyny i urządzenia czyszczące, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, elektryczny sprzęt biurowy, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego,
gąbki, sprzęt i akcesoria do czyszczenia i mycia, szczotki,
materiały szczotkarskie, przybory i narzędzia używane
w gospodarstwie domowym i kuchni, skrobaki, szczotko
skrobaczki, ręczne i elektryczne narzędzia do siekania, mielenia, wyciskania, elektryczne grzebienie, elektryczne
szczoteczki do zębów, alkomaty, artykuły ogrodnicze, artykuły gospodarstwa domowego, nieelektryczne przybory
gospodarstwa domowego, wyroby ceramiczne i szklane
dla gospodarstwa domowego, przybory kuchenne lub
do gospodarstwa domowego, narzędzia kuchenne, roboty
kuchenne obsługiwane ręcznie, przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i sztućce, nożyczki
do użytku domowego, ręczne szatkownice kuchenne, ręczne roboty kuchenne, otwieracze do puszek, nieelektryczne,
żelazka, deski do prasowania, generatory pary, golarki
do odzieży, grzejniki, grzejniki konwektorowe, maszyny
do szycia, odkurzacze, odkurzacze piorące ręczne, stacje
pogodowe i termometry, wentylatory, klimatyzatory, klimatyzatory przenośne, pochłaniacze wilgoci, przybory do higieny i pielęgnacji urody, środki i substancje do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, chemia
gospodarcza, chemiczne środki do prasowania i środki piorące, preparaty chemiczne, w tym preparaty chemiczne
do powierzchniowego mycia pojazdów, kosmetyki samochodowe oraz motoryzacyjne, chemia samochodowa, płyny eksploatacyjne do samochodów, płyny do spryskiwaczy, substancje zapobiegające zamarzaniu, preparaty
chemiczne zapobiegające zamarzaniu, chłodziwa do po-

85

jazdów samochodowych, odmrażacze do zamków, gry, zabawki, karty do gier, artykuły sportowe i gimnastyczne,
sprzęt wędkarski, gry planszowe, gry komputerowe, urządzenia rozrywkowe i do gier do użytku z zewnętrznym
ekranem lub monitorem, walizy, walizki, torby podróżne,
parasolki, wyroby rymarskie i kaletnicze, odzież, odzież
ochronna i sportowa, buty, nakrycia głowy, towary z branży
odzieżowej, obuwniczej, tekstylnej, meblowej, części i akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów,
elektroniczne usługi w zakresie handlu, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i handlowych,
reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, reklama korespondencyjna, usługi promocyjne, promocja sprzedaży towarów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
kampanie promocyjne i/lub reklamowe, kreowanie wizerunku firmy, usług, towarów, multimedialne prezentacje
towarów i usług w celu sprzedaży, prezentacja komunikatów/treści promocyjnych i reklamowych za pomocą dowolnej formy, w tym formy ustnej, pisemnej, wizualnej lub
multimedialnej, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym ulotek, prospektów, druków, katalogów, broszur, materiałów drukowanych, newsletterów, kompilacja ogłoszeń reklamowych,
w tym do wykorzystania w Internecie, promocja handlu,
w tym handlu elektronicznego, dostarczanie informacji
handlowej i gospodarczej, dostarczanie informacji o sprzedaży towarów, także za pośrednictwem mediów, obsługa
handlu za pomocą poczty elektronicznej, organizowanie
programów lojalnościowych, promocyjnych i aukcji, obsługa programów lojalnościowych programów promocyjnych
i aukcji, organizowanie eventów, wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, cyfrowo rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie informacji handlowych i gospodarczych, promocja
sprzedaży na rzecz osób trzecich, prezentowanie towarów
w mediach dla celów sprzedaży oraz w celu przeprowadzania
sprzedaży produktów za pomocą globalnej sieci komputerowej, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, przygotowywanie audiowizualnych
i multimedialnych prezentacji do wykorzystania w reklamie,
kompilacja i systematyzacja informacji tekstowej oraz obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet i intranet, zarządzanie w działalności handlowej, usługi informacyjne dla
konsumentów, udzielanie i dostarczanie informacji dotyczących handlu, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu,
usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, administrowanie i organizacja usług sprzedaży
wysyłkowej produktów, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży produktów, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych,
działalności handlowej, prace biurowe, prowadzenie punktów handlowych, usługi konsultacyjne, doradcze w zakresie wymienionych usług, informacja o wymienionych
usługach.
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(210) 489135
(220) 2018 08 08
(731) DASZKIEWICZ-DĄBROWSKI DAWID, Warszawa
(540) OKTAN BAND
(510), (511) 41 występy zespołów muzycznych na żywo,
prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo, usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych.
(210) 489151
(220) 2018 08 08
(731) KORALEWSKI JAKUB, Poznań
(540) GRANDE CAMBIO
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane,
komputerowe bazy danych, muzyka, filmy i inne rodzaje
elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, oprogramowanie, oprogramowanie gier,
oprogramowanie sprzętowe, komputerowe systemy operacyjne, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne i fotograficzne, sprzęt do komunikacji, urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, urządzenia elektroniczne do komunikacji pomiędzy
dwoma węzłami sieci (Point-to-Point), urządzenia do transmisji, anteny jako urządzenia komunikacyjne, urządzenia
do przechowywania danych, urządzenia do kopiowania, fotokopiarki, skanery obrazu, drukarki, sprzęt i akcesoria
do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), kalkulatory, automaty biletowe, terminale płatnicze, bankomaty
i liczarki pieniędzy, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, sprzęt peryferyjny do komputerów, komputery i sprzęt komputerowy, komponenty i części do komputerów, urządzenia audiowizualne i fotograficzne, urządzenia
audio i odbiorniki radiowe, urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania filmów
i video, urządzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu,
kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, magnesy, magnetyzery
i demagnetyzery, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia
i kable do zastosowania w elektryce, aparatura i urządzenia
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej,
aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii
elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej, komponenty elektryczne i elektroniczne: kable i przewody elektryczne, obwody elektryczne i obwody drukowane, anteny jako części składowe, urządzenia
optyczne, wzmacniacze i korektory: wzmacniacze optyczne,
lasery, okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe,
okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, urządzenia
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, mechanizmy kontroli dostępu, aparatura sygnalizacyjna, urządzenia zabezpieczające i ochronne,
osłony głowy, osłony oczu, sprzęt do nurkowania, urządzenia
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania
celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania
i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do monitorowania, czujniki i detektory, urządzenia do testowania
i kontroli jakości, urządzenia pomiarowe, do liczenia, wyrównywania i kalibracji, urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, przyrządy do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy
do pomiaru odległości i wymiarów, przyrządy do pomiaru
prędkości, przyrządy do pomiaru temperatury, przyrządy
do pomiaru energii elektrycznej, kontrolery (regulatory),
urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia
dydaktyczne i symulatory, 16 dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki
dla artystów i do dekoracji, wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, materiały filtracyjne z papieru, to-
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rebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, artykuły do pisania i stemplowania, artykuły do korektorowania i ścierania, maszyny biurowe,
materiały drukarskie i introligatorskie, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, kleje
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane, książki, papier i karton, przemysłowy papier i karton, spinacze do pieniędzy, jednorazowe produkty
papierowe, 41 chronometraż imprez sportowych, cyrki, doradztwo zawodowe, 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, dubbing,
edukacja religijna, fotografia, fotoreportaże, hazard, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaż w zakresie aikido, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne jako pokazy, kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, nocne kluby,
obsługa ogrodów zoologicznych, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów jako
szkolenie, organizowanie konkursów jako edukacja lub rozrywka, organizowanie konkursów piękności, organizowanie
loterii, organizowanie widowisk jako impresariat, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż
reklamowe, planowanie przyjęć jako rozrywka, pozowanie
dla artystów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem,
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne jako produkcja, przedszkola, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, wypożyczanie sprzętu sportowego,
z wyjątkiem pojazdów, sporządzanie napisów, np. do filmów,
sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkolenia sado jako
szkolenia z japońskiej ceremonii picia herbaty, szkoły z internatem, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne
usługi rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, tresura zwierząt, udostępnianie filmów online
nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu dla
kasyn jako gry hazardowe, udostępnianie obiektów i sprzętu
do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji biletów jako rozrywka, usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi bibliotek objazdowych,
usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe jako rozrywka lub
nauczanie, usługi klubów zdrowia jako zdrowie i ćwiczenia
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fizyczne, usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe
świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów jako wystawy, usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi pokazów
filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe,
usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy
pomocy symulatorów, usługi trenera osobistego jako trening sprawności fizycznej, usługi trenerskie, usługi w zakresie
komponowania muzyki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych jako rozrywka, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie
oświaty jako nauczanie, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych,
usługi związane z dyskotekami, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do gier, wynajem
urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie akwariów pokojowych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji
teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie
dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo: wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu
do nurkowania, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie
zabawek, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja].
(210) 489191
(220) 2018 08 08
(731) SCECH TOMASZ, Szczecin
(540) Gerappa! ENERGY
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ria samochodowe, artykuły tytoniowe, napoje alkoholowe,
piwo, papierosów elektronicznych, płynów do papierosów
elektronicznych [e-liquid] zawierających glikol propylenowy, płynów do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierających glicerynę roślinną, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z paliwami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z paliwami, 37 usługi tankowania paliwa do pojazdów, stacje obsługi pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie
pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów, usługi tankowania
benzyną pojazdów silnikowych, usługi tankowania gazem
naturalnym pojazdów silnikowych, stacje obsługi (stacje
benzynowe), usługi prowadzenia stacji paliw, wulkanizacja
opon [naprawa], usługi myjni pojazdów, czyszczenie i mycie samochodów, udostępnianie samoobsługowej myjni
samochodowej, 39 dostarczanie paliwa, usługi dystrybucji
paliw, organizowanie magazynowania paliw, udostępnianie miejsc parkingowych, udostępnianie parkingów i usługi
związane z parkowaniem samochodów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi
gastronomiczne na stacjach paliw, usługi świadczone przez
bary bistro, przygotowywanie posiłków i napojów.
(210) 489197
(220) 2018 08 09
(731) ULIASZ MARTYNA FAMELAB, Warszawa
(540) FAMELAB
(510), (511) 35 usługi menedżerskie świadczone na rzecz
blogerów i twórców internetowych i przygotowanie kampanii reklamowych i promocyjnych, 36 usługi w zakresie pozyskiwania finansów.
489199
(220) 2018 08 09
CRIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INNOVATION TODAY
(210)
(731)

(531) 03.07.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje energetyzujące.
489193
(220) 2018 08 08
LIPRO PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Żnin
(540) LIPRO PETROL
(210)
(731)

(531)

26.01.03, 26.04.05, 26.04.18, 26.01.18, 26.07.05, 01.15.15,
27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi związane z prowadzeniem sklepów
na stacjach paliwowych w zakresie następujących towarów:
artykuły spożywcze, artykuły przemysłowe, artykuły higieniczne, prasa, mapy, atlasy, artykuły motoryzacyjne, akceso-

(531) 27.05.01, 26.04.09, 29.01.13
(510), (511) 35 analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu,
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, outsourcing
[doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi podatkowe,
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga,
wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, 36 analizy finansowe, doradztwo
w sprawach finansowych, informacje finansowe, inwestycje
finansowe, inwestycje kapitałowe, usługi finansowania, za-
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rządzanie finansami, 41 publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty
reklamowe).
489203
(220) 2018 08 09
WĘGLO SMYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska
(540) EKOGROSZEK EKO SMYK
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 węgiel (paliwo).
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(210) 489207
(220) 2018 08 09
(731) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Estecelle Dermal Filler First Line
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie
indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizacja konkursów edukacyjnych, doradztwo zawodowe [edukacja], doradztwo zawodowe i coaching
[doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], edukacja dorosłych,
kształcenie ustawiczne, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja warsztatów i seminariów.
(210) 489212
(220) 2018 08 09
(731) MĄKA ANNA F.U.H. POD TATRAMI, Białka Tatrzańska
(540) Pod Tatrami

489204
(220) 2018 08 09
WĘGLO SMYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska
(540) EKOGROSZEK MOCNY

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 węgiel (paliwo).
489205
(220) 2018 08 09
WĘGLO SMYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska
(540) EKOGROSZEK SMYCZEK
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 węgiel (paliwo).
489206
(220) 2018 08 09
FILIP MERYNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DRAKA BURAKA SOK WARZYWNO-OWOCOWY

(531)

06.01.02, 05.05.02, 05.05.20, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16,
27.05.01
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, oferowanie żywności i napojów dla
gości, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego dla turystów, ośrodki wypoczynkowe: pensjonaty, domy gościnne,
rezerwacja pokoi, zakwaterowania, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, wynajmowanie kwater.
(210) 489219
(220) 2018 08 09
(731) PIECHOWSKI SYLWESTER ROLETIX, Stare Kupiski
(540) SUN WINNER blinds that win it all

(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 soki warzywne [napoje], napoje bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, soki.

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 6 rolety aluminiowe zewnętrzne, elementy rolet
aluminiowych zewnętrznych, elementy rolet aluminiowych
zewnętrznych, akcesoria metalowe do rolet zewnętrznych
i bram rolowanych, wieszaki do rolet aluminiowych zewnętrznych, wieszaki sprężynowe do rolet, aluminiowe żaluzje poziome zewnętrzne, aluminiowe żaluzje przeciwsłoneczne do budynków, aluminiowe rolety zwijane, moskitiery
aluminiowe, żaluzje listwowe poziome zewnętrzne z metalu,
7 łożyska, wieszaki do rolet niemetalowych, silniki elektryczne do napędzania rolet, osłon, markiz, zasłon, moskitier, siłowniki i osprzęt do siłowników, 9 nadajniki radiowe w postaci pilotów przenośnych oraz pilotów naściennych do rolet,
markiz, zasłon, firan, ekranów, moskitier, bram wjazdowych
i garażowych, elektryczne i elektroniczne urządzenia oraz
systemy do zdalnego sterowania otwieraniem i zamykaniem
rolet, osłon, zasłon, markiz, żaluzji, moskitier, zdalne regulatory, przełączniki czasowe automatyczne, nadajniki ręczne,
wyłączniki zegarowe, wyłączniki zdalnie sterowane, programatory czasowe, odbiorniki do żaluzji i osłon, sterowniki
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rolet, oprogramowanie do sterowania napędem do osłon,
19 żaluzje, zasłony, moskitiery z tworzyw sztucznych, niemetalowe rolety antywłamaniowe, elementy niemetalowych
rolet antywłamaniowych, akcesoria niemetalowe do rolet
zewnętrznych i bram rolowanych, moskitiery niemetalowe
do okien, moskitiery niemetalowe na drzwi, 20 żaluzje drewniane, żaluzje z bambusa, 35 usługi w zakresie prowadzenia
sprzedaży hurtowej, detalicznej, internetowej, wysyłkowej
oraz bezpośredniej rolet, żaluzji poziomych i pionowych,
żaluzji plisowanych, firan, zasłon, markiz, rolet zewnętrznych,
żaluzji fasadowych, verticali, elementów i akcesoriów do rolet, napędów do osłon, rolet, żaluzji, firan, zasłon, markiz,
elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz systemów
do zdalnego sterowania otwieraniem i zamykaniem rolet,
osłon, zasłon, markiz, oprogramowania do sterowania napędem rolet, osłon, zasłon, żaluzji i markiz, organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych rolet,
żaluzji, firan, zasłon, markiz i moskitier, elementów i akcesoriów do rolet, napędów do osłon, żaluzji, firan, zasłon, markiz,
moskitier, elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz systemów do zdalnego sterowania otwieraniem i zamykaniem
rolet, osłon, żaluzji, zasłon, markiz, moskitier, oprogramowania do sterowania napędem rolet, żaluzji, markiz, moskitier,
ekranów i osłon, usługi marketingowe, 37 montaż żaluzji,
markiz, rolet wewnętrznych i zewnętrznych, żaluzji fasadowych, zasłon, moskitier i osłon.
489227
(220) 2018 08 09
ŁASKAWSKI BOGDAN POSBET PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO BUDOWLANE, Zalesie
(540) POSBET

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.09, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 podłogi betonowe, podłogi niemetalowe,
beton, beton zbrojony, beton ogniotrwały, beton syntetyczny, sklepienia betonowe, pokrycia betonowe, bloczki betonowe, betonowe przewody, belki betonowe, ściany betonowe, panele betonowe, płyty betonowe, betonowe elementy
brukowe, kostki brukowe betonowe, kamienie brukowe
betonowe, betonowe materiały budowlane, beton do odlewania, betonowe elementy budowlane, formy niemetalowe
do betonu, mieszanka do łatania betonu wykonana z zasad
smołowych, beton samopoziomujący do użytku w budownictwie, piasek do użytku w przygotowywaniu betonu, budowlane elementy z betonu, wymieszany beton wylewany
na miejscu, 37 nakładanie wylewki posadzkowej, szlifowanie
podłóg, piaskowanie podłóg, budowa podłóg, czyszczenie
powierzchni podłóg, układanie płytek podłogowych, montaż
podłóg drewnianych, usługi w zakresie powlekania podłóg,
przygotowanie powierzchni podłóg do położenia podkładów i pokryć, usługi konserwacji podłóg, układanie podłóg
warstwowych, montaż podłóg podniesionych, konserwacja
podłóg drewnianych, naprawa podłóg laminowanych, konserwacja podłóg laminowanych, udzielanie informacji związanych z usługami polerowania podłóg, usługi naprawcze
w zakresie pokryć podłóg, naprawa lub konserwacja maszyn
o napędzie silnikowym do czyszczenia podłóg, nakładanie
antypoślizgowych podłogowych warstw uszczelniających,
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn o napędzie silnikowym do czyszczenia podłóg,
polerowanie podłóg, wypożyczanie maszyn do czyszcze-
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nia podłóg, udzielanie informacji związanych z wynajmem
maszyn do czyszczenia podłóg, betonowanie, powlekanie
betonu, polerowanie betonu, sprężanie betonu, wyrównywanie betonu, renowacja betonu, uszczelnianie betonu,
naprawy betonu, kruszenie betonu, pompowanie betonu,
usługi poziomowania betonu, usługi spulchniania betonu,
naprawy elementów betonowych, instalacja betonowych
systemów formujących, montaż deskowania do betonowania, montaż szalunku do betonowania, budowa konstrukcji
inżynierii wodno-lądowej poprzez formowanie betonu, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez kładzenie betonu, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej
poprzez wylewanie betonu, wynajem maszyn do pompowania betonu, wynajem sprzętu do betonowania, wynajem
betoniarek, naprawa i uszczelnianie betonu żywicą.
(210) 489229
(220) 2018 08 09
(731) PIECHOWSKI SYLWESTER ROLETIX, Stare Kupiski
(540) ROLETIX

(531) 07.03.20, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07, 29.01.13
(510), (511) 6 rolety aluminiowe zewnętrzne, elementy rolet
aluminiowych zewnętrznych, elementy rolet aluminiowych
zewnętrznych, akcesoria metalowe do rolet zewnętrznych
i bram rolowanych, wieszaki do rolet aluminiowych zewnętrznych, wieszaki sprężynowe do rolet, aluminiowe żaluzje poziome zewnętrzne, aluminiowe żaluzje przeciwsłoneczne do budynków, aluminiowe rolety zwijane, moskitiery
aluminiowe, żaluzje listwowe poziome zewnętrzne z metalu,
7 łożyska, wieszaki do rolet niemetalowych, silniki elektryczne do napędzania rolet, osłon, markiz, zasłon, moskitier, siłowniki i osprzęt do siłowników, 9 nadajniki radiowe w postaci pilotów przenośnych oraz pilotów naściennych do rolet,
markiz, zasłon, firan, ekranów, moskitier, bram wjazdowych
i garażowych, elektryczne i elektroniczne urządzenia oraz
systemy do zdalnego sterowania otwieraniem i zamykaniem
rolet, osłon, zasłon, markiz, żaluzji, moskitier, zdalne regulatory, przełączniki czasowe automatyczne, nadajniki ręczne,
wyłączniki zegarowe, wyłączniki zdalnie sterowane, programatory czasowe, odbiorniki do żaluzji i osłon, sterowniki
rolet, oprogramowanie do sterowania napędem do osłon,
19 żaluzje, zasłony, moskitiery z tworzyw sztucznych, niemetalowe rolety antywłamaniowe, elementy niemetalowych
rolet antywłamaniowych, akcesoria niemetalowe do rolet
zewnętrznych i bram rolowanych moskitiery niemetalowe
do okien, moskitiery niemetalowe na drzwi, 20 żaluzje drewniane, żaluzje z bambusa, 35 usługi w zakresie prowadzenia
sprzedaży hurtowej, detalicznej, internetowej, wysyłkowej
oraz bezpośredniej rolet, żaluzji poziomych i pionowych,
żaluzji plisowanych, firan, zasłon, markiz, rolet zewnętrznych,
żaluzji fasadowych, verticali, elementów i akcesoriów do rolet, napędów do osłon, rolet, żaluzji, firan, zasłon, markiz,
elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz systemów
do zdalnego sterowania otwieraniem i zamykaniem rolet,
osłon, zasłon, markiz, oprogramowania do sterowania napędem rolet, osłon, zasłon, żaluzji i markiz, organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych rolet,
żaluzji, firan, zasłon, markiz i moskitier, elementów i akcesoriów do rolet, napędów do osłon, żaluzji, firan, zasłon, markiz,
moskitier, elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz systemów do zdalnego sterowania otwieraniem i zamykaniem
rolet, osłon, żaluzji, zasłon, markiz, moskitier, oprogramowania do sterowania napędem rolet, żaluzji, markiz, moskitier,
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ekranów i osłon, usługi marketingowe, 37 montaż żaluzji,
markiz, rolet wewnętrznych i zewnętrznych, żaluzji fasadowych, zasłon, moskitier i osłon.
489235
(220) 2018 08 09
STOWARZYSZENIE POLSKIEGO BRAFITTINGU,
Biała Podlaska
(540) SPB Stowarzyszenie Polskiego Brafittingu
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 biustonosze, biustonosze samonośne, biustonosze bez ramiączek, biustonosze miękkie, nieusztywniane, opaski na biust, biustonosze sportowe pochłaniające
wilgoć, ramiączka do biustonoszy, bielizna, bielizna damska,
bielizna osobista, bielizna nocna, bielizna dla kobiet, ciążowa bielizna nocna, bielizna ciążowa, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna oraz internetowa bielizny damskiej, biustonoszy
oraz akcesoriów do biustonoszy, 45 usługi brafittingu, usługi
dobierania biustonoszy.
489251
(220) 2018 08 10
EURO-CART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) EURO-CART
(210)
(731)

(531)

18.01.19, 26.01.01, 26.01.16, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 wózki dziecięce, pokrowce wózków dziecięcych, pokrycia wózków dziecięcych, osłony do wózków dziecięcych, uprzęże do wózków dziecięcych, samochodowe
foteliki dziecięce, dziecięce siedziska podwyższające do siedzeń pojazdów, 20 łóżka dziecięce, krzesełka dla niemowląt,
krzesełka do karmienia dla dzieci.
(210) 489256
(220) 2018 08 10
(731) CARSMILE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) RATA WSZYSTKOMAJĄCA
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się
na lądzie, w powietrzu lub wodzie, pojazdy służące do poruszania się po lądzie, samochody i ich części, amortyzatory
zawieszenia w pojazdach, resory i sprężyny amortyzujące
do samochodów, urządzenia antypoślizgowe do opon pojazdów, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, autoalarmy, bagażniki
do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, bieżniki do pojazdów,
błotniki, drążki skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów,
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, furgonetki,
hamulce do pojazdów, klocki i szczęki hamulcowe do pojazdów, instalacje hydrauliczne do pojazdów, karoserie samochodowe, kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojaz-
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dów, klaksony do pojazdów, kolce do opon, koła pojazdów,
kołpaki, korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części
silników, lusterka wsteczne, łańcuchy przeciwpoślizgowe,
maski silników samochodowych, maski do pojazdów, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, obręcze kół
pojazdów, opony do pojazdów, poduszki powietrzne do pojazdów, podwozia samochodów, siedzenia do pojazdów,
sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, zderzaki do pojazdów, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, przyczepy do pojazdów, nadwozia do samochodów, podwozia
do samochodów, silniki do pojazdów lądowych, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, samochody sportowe, sprzęgła do pojazdów lądowych, tapicerka samochodowa, lusterka wsteczne,
wycieraczki do szyb pojazdów, 36 ubezpieczenia, usługi
finansowe, usługi bankowe, pośrednictwo finansowe, usługi elektronicznego transferu środków finansowych i walut,
rozliczanie transakcji finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi elektronicznych
płatności w Internecie, bankowość internetowa, bankowość
telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe,
kredyty hipoteczne, leasing finansowy, leasing operacyjny,
leasing konsumencki, finansowanie zakupów na raty, analiza
finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyjnych, usługi czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi,
usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych, wykonywanie
terminowych operacji finansowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości,
zarządzanie majątkiem, usługi agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi dzierżawy majątku nieruchomego, usługi finansowe związane z leasingiem, kupnem,
sprzedażą pojazdów, 37 naprawa pojazdów, bieżnikowanie
opon, czyszczenie pojazdów, konserwacja pojazdów, mycie
samochodów, mycie pojazdów, obsługa pojazdów, obsługa
i naprawa samochodów, polerowanie pojazdów, informacja
o naprawach, smarowanie pojazdów, wulkanizacja opon,
usługi stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa),
zabezpieczanie przed korozją, 39 transport, pakowanie
i składowanie towarów, organizowanie podróży, transport
osób lub towarów (drogą powietrzną, lądową lub wodną),
organizacja transportu osób lub towarów (drogą powietrzną,
lądową lub wodną), wynajem pojazdów w celu poruszania
się drogą powietrzną, lądową lub wodną, wynajem samochodów, rowerów, motocykli, kempingowych przyczep,
ciężarówek, furgonów, autobusów, przyczep turystycznych,
wynajem pojazdów, organizacja wynajmu pojazdów w celu
poruszania się drogą powietrzną, lądową lub wodną, wypożyczanie sprzętu i akcesoriów do pojazdów, rezerwacja
pojazdów i transportu, usługi szoferskie, wynajem pojazdów
z kierowcami, zarządzanie taborem jako logistyka transporu,
usługi frachtowe, usługi przewozowe, usługi kurierskie (wiadomości lub towary), usługi holowania pojazdów, wynajem
transportowych pojazdów, usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne w zakresie wszystkich, uprzednio wymienionych usług.
489262
(220) 2018 08 10
SANO- NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) Aminogold Forte

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne
preparaty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko,
produkty mleczne, 31 otręby (pokarm dla zwierząt), pasza
dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla
zwierząt.
(210) 489268
(220) 2018 08 10
(731) MARZEC MICHAŁ EWTRADE, Komorów
(540) SklepKawa

(531)

03.07.17, 05.07.01, 05.07.27, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08,
29.01.12
(510), (511) 11 elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne
filtry do kawy, 30 kawa, kawa nienaturalna, kawa bezkofeinowa, kawa mielona, torebki z kawą, kapsułki z kawą, kawa
w formie parzonej, kawa w formie mielonej.
(210) 489271
(220) 2018 08 10
(731) MARZEC MICHAŁ EWTRADE, Komorów
(540) CoffeeFit by SklepKawa.pl

489353
(220) 2018 08 13
FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA
PRACY LABOR, Wrocław
(540) ECHIMUNN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, odżywcze suplementy diety, mineralne
suplementy diety, środki dietetyczne do celów leczniczych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów leczniczych,
preparaty do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, preparaty farmaceutyczne
w postaci tabletek, preparaty farmaceutyczne w postaci kapsułek, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek powlekanych, preparaty w postaci płynnej, preparaty w postaci kropli,
preparaty w postaci proszku, leki dla ludzi, leki pomocnicze
do celów medycznych, leki wzmacniające, pastylki do celów
farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, krople
do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, tabletki do celów farmaceutycznych, tabletki powlekane
do celów farmaceutycznych, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub
wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion i lub wyciągi z kwiatów
i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni
i/lub witaminy i/lub mikroelementy i lub makroelementy, pigułki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie
wyciągi z ziół i lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion
i lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg
i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub
makroelementy, kapsułki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców
i/lub wyciągi z nasion i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy
i/lub mikroelementy i/lub makroelementy.
(210)
(731)

489354
(220) 2018 08 13
FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA
PRACY LABOR, Wrocław
(540) ECHIMUNN C
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, odżywcze suplementy diety, mineralne
suplementy diety, środki dietetyczne do celów leczniczych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów leczniczych,
preparaty do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, preparaty farmaceutyczne
w postaci tabletek, preparaty farmaceutyczne w postaci kapsułek, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek powlekanych, preparaty w postaci płynnej, preparaty w postaci kropli,
preparaty w postaci proszku, leki dla ludzi, leki pomocnicze
do celów medycznych, leki wzmacniające, pastylki do celów
farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, krople
do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, tabletki do celów farmaceutycznych, tabletki powlekane
do celów farmaceutycznych, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub
wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion i lub wyciągi z kwiatów
i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni
i/lub witaminy i/lub mikroelementy i lub makroelementy, pigułki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie
wyciągi z ziół i lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion
i lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg
i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub
makroelementy, kapsułki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców
i/lub wyciągi z nasion i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy
i/lub mikroelementy i/lub makroelementy.
(210)
(731)

(531) 21.03.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.07
(510), (511) 11 elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne
filtry do kawy, 30 kawa, kawa nienaturalna, kawa bezkofeinowa, kawa mielona, torebki z kawą, kapsułki z kawą, kawa
w formie parzonej, kawa w formie mielonej.
(210) 489349
(220) 2018 08 13
(731) JAS-FBG SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) JASFBG Your Logistics...

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, handel walutami i wymiana walut, usługi podatkowe i celne, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, 37 konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, 39 magazynowanie towarów,
spedycja, transport.
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489359
(220) 2018 08 13
FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA
PRACY LABOR, Wrocław
(540) NEFRECIL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, odżywcze suplementy diety,
mineralne suplementy diety, środki dietetyczne do celów leczniczych, dietetyczne substancje przystosowane
do celów leczniczych, preparaty do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi,
preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, preparaty
farmaceutyczne w postaci kapsułek, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek powlekanych, preparaty w postaci płynnej, preparaty w postaci kropli, preparaty w postaci
proszku, leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów medycznych, leki wzmacniające, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, krople do celów
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych,
tabletki do celów farmaceutycznych, tabletki powlekane
do celów farmaceutycznych, pastylki do ssania do celów
farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi
z ziół i/lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion i lub
wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg
i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy
i lub makroelementy, pigułki do celów farmaceutycznych
zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół i lub wyciągi
z owoców i/lub wyciągi z nasion i lub wyciągi z kwiatów
i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, kapsułki do celów farmaceutycznych zawierające
w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców
i/lub wyciągi z nasion i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi
z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy.
(210)
(731)

489360
(220) 2018 08 13
FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA
PRACY LABOR, Wrocław
(540) STOPAMID
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, odżywcze suplementy diety,
mineralne suplementy diety, środki dietetyczne do celów leczniczych, dietetyczne substancje przystosowane
do celów leczniczych, preparaty do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi,
preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, preparaty
farmaceutyczne w postaci kapsułek, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek powlekanych, preparaty w postaci płynnej, preparaty w postaci kropli, preparaty w postaci
proszku, leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów medycznych, leki wzmacniające, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, krople do celów
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych,
tabletki do celów farmaceutycznych, tabletki powlekane
do celów farmaceutycznych, pastylki do ssania do celów
farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi
z ziół i/lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion i lub
wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg
i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy
i lub makroelementy, pigułki do celów farmaceutycznych
zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół i lub wyciągi
z owoców i/lub wyciągi z nasion i lub wyciągi z kwiatów
i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, kapsułki do celów farmaceutycznych zawierające
w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców
(210)
(731)
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i/lub wyciągi z nasion i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi
z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy.
489404
(220) 2018 08 16
PIRI PIRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice
(540) JOHNNY KEBABO
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, 30 zawijane kanapki typu wrap, kanapki, kanapki z kurczakiem,
kanapki zawierające sałatę, nadziewane kanapki, 43 usługi
restauracji fast-food, usługi barów typu fast-food na wynos.
(210)
(731)

489406
(220) 2018 08 16
PIRI PIRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice
(540) JOHNNY KEBABO

(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 02.01.01, 02.01.23, 26.04.01, 26.04.16,
26.04.18
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, 30 zawijane kanapki typu wrap, kanapki, kanapki z kurczakiem,
kanapki zawierające sałatę, nadziewane kanapki, 43 usługi
restauracji fast-food, usługi barów typu fast-food na wynos.
489485
(220) 2018 08 20
BRONOWICKA SPIŻARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) BRONOWICKA SPIŻARNIA

(210)
(731)

(531) 03.07.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kakao, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami
mlecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mro-

Nr ZT38/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

żonymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami
cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, 39 dostarczanie żywności przez restaurację, 43 serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi cateringu zewnętrznego, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, zapewnianie
żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.

489486
(220) 2018 08 20
BRONOWICKA SPIŻARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Bronowicka Spiżarnia
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kakao, usługi sprzedaży detalicznej
(210)
(731)
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w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów
delikatesowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi,
39 dostarczanie żywności przez restaurację, 43 serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi cateringu zewnętrznego, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

466260, 476525, 485272, 486074, 486081, 487491, 487493, 487496, 487499, 488340, 488437, 488572, 488670,
488910, 489133

2

466260, 476525, 487491, 487493, 487496, 487499, 488437, 489133

3

467752, 476525, 478991, 487578, 487682, 487753, 487854, 488561, 488572, 488665, 488670, 488672, 488676,
488963

4

476525, 487491, 487493, 487496, 487499, 488210, 488212, 488572, 489133, 489203, 489204, 489205

5

467752, 476525, 480658, 482103, 482386, 483974, 483975, 485758, 485759, 486651, 486697, 488663, 488696,
488786, 488829, 488840, 488910, 488941, 488990, 489117, 489120, 489262, 489353, 489354, 489359, 489360

6

466260, 476525, 479942, 482301, 485740, 486039, 488572, 488618, 488669, 488670, 488809, 488812, 488814,
488864, 488865, 488866, 488867, 488899, 488903, 488931, 489133, 489219, 489229

7

476525, 482646, 483150, 483956, 483959, 486870, 487491, 487493, 487496, 487499, 488234, 488254, 488572,
488618, 488666, 488670, 488708, 488709, 488857, 488896, 488935, 489133, 489219, 489229

8

476525, 482646, 483150, 483956, 483959, 484992, 486870, 488572, 488618, 488670, 488708, 488709, 488986,
489133

9

476525, 479966, 482646, 483302, 483504, 483956, 483959, 485754, 486818, 486821, 486824, 486870, 486990,
487257, 487491, 487493, 487496, 487499, 488200, 488219, 488471, 488572, 488585, 488586, 488618, 488666,
488670, 488672, 488676, 488935, 488954, 489003, 489004, 489121, 489134, 489151, 489219, 489229

10

483504, 483974, 483975, 486532, 486546, 489006, 489007, 489031

11

476525, 481588, 481589, 482646, 483504, 483956, 483959, 486870, 488572, 488585, 488586, 488618, 488666,
488670, 488903, 488996, 488998, 489003, 489133, 489268, 489271

12

476525, 483504, 486580, 486643, 486870, 488572, 488618, 488666, 488670, 488698, 488857, 488893, 488996,
488998, 489133, 489134, 489251, 489256

14

483504, 483956, 483959, 488050, 488870

16

470780, 476525, 482103, 485860, 486074, 486081, 486468, 486818, 486821, 486824, 486944, 486990, 487148,
487257, 487912, 488179, 488441, 488572, 488618, 488670, 488672, 488676, 488933, 488972, 488973, 488979,
488981, 489001, 489134, 489151

17

466260, 476525, 482301, 484694, 484695, 484696, 488572, 488605, 488618, 488670, 488809, 488814, 488865,
489133

18

475871, 476525, 483504, 483956, 483959, 486468, 488225, 488572, 488670, 488672, 488676

19

474905, 479942, 482301, 484694, 484695, 484696, 487486, 488437, 488572, 488605, 488618, 488669, 488695,
488809, 488814, 488865, 488868, 488903, 489133, 489219, 489227, 489229

20

476525, 479942, 483504, 488572, 488618, 488670, 488780, 488903, 489007, 489121, 489219, 489229, 489251

21

476525, 483504, 483956, 483959, 486468, 487124, 488572, 488618, 488670

22

476525, 483504, 488572, 488618, 488670, 488931

24

483504, 485860, 488434

25

475871, 483504, 485611, 486468, 486532, 486546, 486870, 487124, 487166, 488572, 488670, 488672, 488676,
488788, 488789, 488790, 488935, 488996, 488997, 488998, 489235

27

476525, 483504

28

479942, 482103, 483504, 486990, 487912, 488434, 488918, 488948, 488949, 488950, 488953, 488955, 488957,
488958, 488962, 488970, 488972, 488973, 488977, 488979, 488981, 488983, 489134

29

480658, 482103, 483251, 485608, 485609, 488840, 488889, 488940, 488956, 488997, 489075, 489126, 489262,
489404, 489406
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1

2

30

469875, 478534, 480658, 482103, 482310, 483939, 485608, 485609, 485635, 485880, 485881, 487028, 487029,
487441, 487857, 488459, 488582, 488583, 488604, 488795, 488813, 488944, 488956, 488982, 489075, 489126,
489268, 489271, 489404, 489406

31

488840, 488919, 488994, 489090, 489262

32

483974, 483975, 485608, 485609, 486739, 486867, 488435, 488660, 488936, 488989, 488991, 488993, 488997,
489002, 489075, 489126, 489191, 489206

33

487673, 488238

35

466260, 470780, 474905, 475871, 476525, 478991, 479942, 479966, 480960, 481588, 481589, 482184, 482310,
483150, 483302, 483456, 483504, 483920, 483939, 484851, 485635, 485667, 485740, 485754, 486558, 486580,
486818, 486821, 486824, 486870, 486942, 486944, 487028, 487029, 487139, 487148, 487257, 487491, 487493,
487496, 487499, 487854, 487942, 488057, 488058, 488059, 488060, 488061, 488062, 488063, 488064, 488065,
488066, 488067, 488068, 488179, 488207, 488218, 488219, 488234, 488419, 488420, 488422, 488423, 488434,
488443, 488477, 488529, 488573, 488582, 488583, 488609, 488663, 488672, 488676, 488695, 488698, 488700,
488712, 488713, 488716, 488753, 488755, 488783, 488788, 488789, 488790, 488813, 488825, 488853, 488854,
488893, 488896, 488903, 488933, 488939, 488941, 488954, 488969, 488971, 488994, 488997, 489003, 489006,
489015, 489017, 489029, 489030, 489032, 489063, 489074, 489094, 489133, 489134, 489193, 489197, 489199,
489219, 489229, 489235, 489485, 489486

36

479966, 484851, 486818, 486821, 486824, 486942, 487139, 487803, 488057, 488058, 488059, 488060, 488061,
488062, 488063, 488064, 488065, 488066, 488067, 488068, 488218, 488307, 488308, 488310, 488311, 488312,
488313, 488419, 488443, 488477, 488700, 488753, 488755, 488788, 488789, 488790, 488907, 488908, 488909,
488933, 488945, 489003, 489063, 489074, 489133, 489197, 489199, 489256, 489349

37

474905, 482301, 483150, 484694, 484695, 484696, 486558, 486870, 486967, 487491, 487493, 487496, 487499,
487803, 488218, 488234, 488378, 488379, 488477, 488605, 488669, 488698, 488708, 488709, 488753, 488755,
488783, 488857, 488899, 488907, 488908, 488909, 488966, 488971, 489000, 489003, 489133, 489193, 489219,
489227, 489229, 489256, 489349

38

480960, 483302, 483456, 485754, 486818, 486821, 486824, 487257, 488219, 488825, 488893, 488969

39

486580, 488218, 488477, 488573, 488698, 488857, 488893, 488929, 488944, 489032, 489069, 489133, 489193,
489256, 489349, 489485, 489486

40

488529, 488592, 488857

41

479940, 480960, 483302, 485608, 485609, 485667, 485754, 485860, 486468, 486818, 486821, 486824, 486942,
486944, 486990, 487139, 487148, 487257, 487491, 487493, 487496, 487499, 487648, 487803, 487912, 487942,
488179, 488441, 488529, 488592, 488672, 488676, 488716, 488788, 488789, 488790, 488821, 488853, 488854,
488933, 488935, 488939, 488969, 489001, 489011, 489017, 489030, 489062, 489063, 489074, 489094, 489125,
489128, 489133, 489135, 489151, 489199, 489207

42

470780, 479966, 483302, 483456, 485611, 485667, 486818, 486821, 486824, 486967, 486990, 487257, 487491,
487493, 487496, 487499, 487854, 488218, 488219, 488477, 488529, 488698, 488753, 488755, 488825, 488893,
488907, 488908, 488909, 488954, 489000, 489003, 489007, 489017, 489063, 489074, 489094, 489117, 489120,
489133

43

469875, 483939, 485608, 485609, 485635, 485880, 485881, 486657, 486825, 486942, 487431, 488207, 488259,
488573, 488609, 488944, 488971, 488982, 488994, 489011, 489030, 489125, 489193, 489212, 489404, 489406,
489485, 489486

44

482184, 483150, 486657, 487578, 488477, 488836, 488901, 488941, 489011, 489031

45

483939, 485567, 485860, 486818, 486821, 486824, 486944, 486990, 487803, 488256, 488471, 488477, 488700,
488929, 489003, 489030, 489063, 489074, 489235

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

488585
488586
488977
488592
485611
488929
487431
488605
489032
488663
489262
489029
488821
488207
487028
488933
488979
486532
486546
488666
488981
488561
488990
488865
488899
488950
488459
489485
489486
483939
488435
483959
483956
466260
479966
488957
488958
488219
488814
488931
488973
488972
489271
484695

cortech
CROWDWAY
DarzBór
DIAM-BET
dierol
DOLINA NOTECI
DOLINA
DPS DOUBLE PROTECTION SYSTEM
DRAKA BURAKA SOK WARZYWNO-OWOCOWY
DREW-TOM BIAŁA GÓRA www.drew-tom.com
Drogomex
dtb DERMOTECHBEAUTY
Dumni z naszych
ebuty.pl
ECHIMUNN C
ECHIMUNN
ecoMETER
Egy10
EgyMV10
EKOGROSZEK EKO SMYK
EKOGROSZEK MOCNY
EKOGROSZEK SMYCZEK
el toro PIZZA & PASTA
e-METER
eMETER
eMETRON
EMV10
Energa
ENTitis
ErgoSafe
ESCAPE ROOM
Estecelle Dermal Filler First Line
EURO-CART
Eurosnack
EWIGOL
FABRYKA LALEK
FaceGo
FAMELAB
FE-LIP
FINTURE FINTECH OF THE FUTURE
FLO
FOLLY Nail
FORDECK
FORFLEX

486039
488443
483251
488966
483975
488997
488994
488437
489206
488695
486967
487578
487148
475871
489354
489353
487499
488788
488789
489203
489204
489205
488944
487491
487496
487493
488790
486643
483974
489121
488970
489207
489251
488604
487139
488901
488471
489197
485759
483456
488618
487753
488867
488866

? Produkt dla profesjonalistów
? PRODUKT REKOMENDOWANY
5 NIESPODZIANEK
7cm
A MALOVE
AGENCJA OCHRONY HEROS
AGRAFKA
AKCES
alibi
ALPEFERIN
Aminogold Forte
AMiO
AQUA VITA FESTIVAL
avid AN IHG HOTEL
B&B Słodycze z Pomysłem
b3 team
bąbolina
BANDASKA
BANDASKl
Barracuda LPG/CNG Injector
bąbolina
Bielenda VEGE DETOX
Bio ActiW
BITUFLEX
Blitz
Boogie Junior
BRACIA KORAL SMAKI DZIECIŃSTWA
BRONOWICKA SPIŻARNIA
Bronowicka Spiżarnia
Brooklyn PIZZA CLUB
BROWAR LATAJĄCY DYWAN
BrünBërg
BrünHöff Beste Qualität
carboline POLSKA
CARDERA
Cekinusie
Cekinusie
CENEO LOKALNIE
CETFLEX
chalzen
CIASTO FAZA POWER DOUGH
CIASTOFAZA
CoffeeFit by SklepKawa.pl
COLGRID

Nr ZT38/2018
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1

2

1

FORMAX
FORMED
FRATERMEISTER
FREE-E
Fructus TRUSKAWKA FORTE
FS FAST SERVICE
Fundacja im. Józefa Wybickiego na rzecz
obrony prywatności, godności
i wolności człowieka
G TECH
GEDEM
Gerappa! ENERGY
GLASSTAR
GLUTEN FREE GMO FREE
GOWORK.COM CHECK EMPLOYER
GOWORK.PL SERWIS PRACY
GRANDE CAMBIO
GTC
H + H BUDUJ Z ŁATWOŚCIĄ
H HELITRI
HA dermfiller
hairoo
Herbaciarnik
High Life
Horeca Service
HOTEL CONTINENTAL HC AQUA & SPA
HOTEL & RESTAURACJA Hotel Dunajec
hotelservice Sanitariaty-żel dezynfekcja VC 541
HUSAR
I love crypto
Idea Bank Partner
Idea Bank Partner
Idea Partner
IMMUVEN
INNOVATION TODAY
INTEGRA TOOLS
it RUN
ITravel
JASFBG Your Logistics...
JasmiNova
JĘZORKI SZYBCIORKI
Jemy w Łodzi food fest
JOHNNY KEBABO
JOHNNY KEBABO
JUICE&ENERGY
K
KAMPINOS DEVELOPMENT
KAMPINOS DEVELOPMENT
Karpaty Zdrój
KLASTER ROŚLINNYCH PRODUKTÓW
LECZNICZYCH I SUPLEMENTÓW DIETY NIL

488809
489006
488238
486870
488340
488780

KLASTER ROŚLINNYCH PRODUKTÓW
LECZNICZYCH I SUPLEMENTÓW DIETY NIL
Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS
KOMPLET POMOCY DYDAKTYCZNYCH
opisanych w serii publikacji
„Dziecięca Matematyka” autorstwa
Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
KREDA
KRUCZE
KULE SPRYCIULE
la(s)to
LANBENA
LAWASZ
Leo English PUBLISHING
LILA Tęczowy Jednorożec! Mindig követlek!
Roztomilý jednorožec!
LIPRO PETROL
LOTOS QUAZAR Dynamic
LOTOS QUAZAR Dynamic
MACARENA
MACH
MAD DOG
mamaginekolog
MAXILIGHT
MCX serwis
MCX systems
mega pizza
Meggy
merre
MESSALIGHT
MFG Medical Finance Group
milcoin
millimo
MOBBYN
moderna POWIŚLE
moderna Superior living
MOORTEC
Morlite
MOTYL
MyFlat
MyHealth
MyHouse
MyProperty
MyRent
NEFRECIL
NEO-LINA Granie w zaplątanie
Neo-lina
NOVOFLOOR
NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników
Więziennictwa
Office city
OGRODNICTWO WIŚNIEWSKI JACEK JUNIOR

488256
488903
487854
489191
484694
488889
488423
488422
489151
488477
474905
488870
488786
488225
482310
488936
488971
486657
486825
467752
488998
489001
486818
486821
486824
488829
489199
484992
489017
488313
489349
478991
488962
489128
489404
489406
486867
483150
488753
488755
486739
489117

2

489120
486944

487648
488441
488993
488918
488573
488963
487857
486990
488983
489193
488210
488212
488910
488709
489134
488676
481589
489003
489000
469875
488665
488956
481588
488419
488179
485635
488935
488907
488909
488200
488669
489075
488307
488311
488312
488310
488308
489359
488949
488948
487486
485860
488218
489090
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2
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OKTAN BAND
Ola4Kids
OLISEW
Omya Agrocarb
P POLONEZ
P2solutions
Paweł Dymecki CHRZAN
PBDI
PETGRID
Petit Crunch
Petit Lunch
PIZZA CEZAR
PIZZA CEZAR
Pizza Folk
PKP Intercity. Tysiące powodów
do podróżowania.
PKS Szczecin
POCZTA POLSKA OCHRONA
Pod Tatrami
POLIFORM
POLSKA LIGA OPERATORÓW
Polska Manufaktura
polski alarm smogowy
POMOGĘ CI
POSBET
PRAGA UNITED
PRASKA moderna
PROJEKT ZDROWIE
PROSPER CAPITAL ADVISORS
PTC POLSKIE TOWARZYSTWO CYNKOWNICZE
PURTEXT MATT PREMIUM
raczejinaczej
RADOMSKI CZERWIEC ‚76
RATA WSZYSTKOMAJĄCA
RAVEN Kancelaria Prawna P. Krupa sp. k.
RAVEN Kancelaria Prawna P. Krupa sp.k.
RESTRULES
revolta craft beer
RIJA
Roady Go
RoboKlocki
ROLETIX
SABI - Stowarzyszenie Inspektorów
Ochrony Danych
SADÓWKA
SANATORS
Sapphire SAND
SCARABEUS
SILESIA PREMIUM PARK
SILIA
SILOMACH

489135
488434
488896
485272
489069
482301
487441
489133
484696
488582
488583
485880
485881
488982

SITPNiG
SklepKawa
SlimOat 35
SLY
SMAKI DOBREJ REKLAMY
SMART !
SMOLAR
SOFRA kuracja oczyszczająca
warzywno-owocowa
SOLINEA UROMYCIN Suplement diety
Ekstrakt z owoców żurawiny
Lactobacillus plantarum CECT8675,
CECT8677 Witamina C
SOWIDUCH
SPB Stowarzyszenie Polskiego Brafittingu
sport plus
SPORT RAW
START & GO
Stodolove
Stoll
STOPAMID
STOWARZYSZENIE RADOMSKI CZERWIEC 76
strefa polecających
SUN WINNER blinds that win it all
SUPER GLUE A AMBASADOR
SUPER GLUE MOCNY A AMBASADOR
SWISSLO
SYMBIO
ŚNIEŻNY KOCIOŁ
TAMIVIL
TANIKREDYT ALFA finance group
TECO
TEKNA FOOD
TERAMEDO
The Whiskey Jar
TIOCOLIS
Topsan
TOZAMET
TRINITY MEDIA ENTERTAINMENT
DEVELOPMENT
TSSP
Tukan
TVS TELEWIZJA SILESIA
UBOX
UNDER GROUND MEDIA
UNDERDOG
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty
UniAbsolute Return Globalny Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty

489094
489268
482386
487166
487029
488954
488854

486580
488893
487803
489212
488868
488716
489015
485667
485567
489227
483920
488908
488941
488945
487942
485740
488529
488712
489256
489074
489063
486942
488660
483302
488698
479940
489229
480960
487673
488700
488986
488259
489030
487682
488708

489011

488696
488991
489235
479942
483504
480658
488825
488795
489360
488713
488420
489219
486081
486074
488050
489007
489002
486651
484851
488864
488813
488836
489125
486697
488840
488254
488939
488234
482184
485754
488812
488853
489062
488062
488061
488060

Nr ZT38/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

UniAbsolute Return Smart Beta Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty
UniAkcje Biopharma
UniAkcje Małych i Średnich Spółek
UniAkcje Selektywny Globalny
UniAkcje: Turcja
UniAktywny Pieniężny
UniBrace
UniFundusze FIO
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty
UniGotówkowy Aktywa Polskie
VE
VECTRA dostawca domowo mobilnej
rozrywki w domu i poza nim
Vietmama
VIETMAMA
VIK BUD
VITA-D-LIP
VOREL
Więcej Świata

2

488059
488058
488057
488063
488064
488065
489031
488066
488067
488068
482646
488969
485608
485609
488378
485758
488572
487257

99
1

WINSO
WRZOSEK M&K
WWW.CZYBEKA.PL Czyste Bezpieczne
Kąpieliska
X-CAR wash
X-Finder
YATO
ZAPAKUJ TO
ZAPIECANA
ZDROWOPOLSCY rodzina naturalnych
produktów
Zgnieciaki
ZGNIECIAKI
ZIELARZ
Zioła Babci Jadzi
ZOŁZA
ZOO ŁĄCZNA
ZOONOC ZOONOOC ZOONOOOC
ŻEGLUGA MAZURSKA.

2

476525
488940
488379
488783
489004
488670
470780
488609
489126
488953
488955
488989
478534
487124
488919
487912
488857

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.
697653
807038
1282469
1318603
1339032
1366109
1370887
1420117
1420121
1420134
1420232
1420272
1420329

FLAMEX (2018 07 31)
9
RITZ PARIS (2018 07 09)
24
Mustela (2018 08 10)
CFE: 25.01.19, 26.04.06
3
SAMA (2018 06 22)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
9
Metrix Premium CHASSIS PARTS (2018 08 03)
CFE: 03.01.01, 27.05.11, 29.01.13
12, 35
DEWAL (2018 01 30)
CFE: 27.05.01
21, 26, 35, 39
INSTAFREIGHT (2018 08 14)
9, 35, 36, 39, 42
iD1 (2018 06 12, 2017 12 22)
CFE: 27.05.17, 27.07.11
6, 7, 9, 19, 20
20 Joker Reels (2018 01 23)
CFE: 27.05.02, 27.07.11, 29.01.15
9, 28
IVY (2018 07 17, 2018 01 25)
9
QUESTION MORE (2017 12 22,
9, 35, 38,
41, 42
2017 12 11)
M (2018 06 29, 2018 03 21)
CFE: 27.01.12, 29.01.13
1, 4, 31, 39
Pain Paillasse (2018 05 09)
CFE: 08.01.01, 26.02.09, 27.05.24
30

1420345
1420364
1420391
1420408
1420418
1420429
1420448
1420484
1420550
1420643
1420715

DISAIYIGONG (2018 05 28)
CFE: 28.03.00
35
Sustaguard Artro
5
(2018 04 18)
(2017 12 27)
CFE: 28.03.00
11
(2018 05 28)
CFE: 28.03.00
40
(2018 05 28)
CFE: 28.03.00
39
DISAIYIGONG (2018 05 28)
CFE: 28.03.00
17
DEFENDOOR (2018 04 16)
CFE: 24.01.15, 27.01.04, 29.01.13
6, 19, 35, 37
EFE GOLD Efeler Diyarindan (2018 02 19)
CFE: 19.01.01, 25.01.15, 27.05.10, 29.01.13
33
(2018 05 18)
CFE: 28.03.00
1
UGO (2018 05 07)
29, 30, 31, 32, 43
GLISS SUPREME LENGTH (2018 06 11,
2017 12 11)
CFE: 27.05.01
3

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1420272,

1420550

3

1282469,

1420715

4

1420272

5

1420364

6

1420117,

7

1420117

9

697653,

11

1420391

12

1339032

17

1420429

19

1420117,

20

1420117

21

1366109

24

807038

26

1366109

1420448
1318603,

1370887,

1420117,

1420121,

1420134,

1366109,

1370887,

1420232,

1420345,

1420448

1370887,

1420272,

1420418

1420448

28

1420121

29

1420643

30

1420329,

1420643

31

1420272,

1420643

32

1420643

33

1420484

35

1339032,

36

1370887

37

1420448

38

1420232

39

1366109,

40

1420408

41

1420232

42

1370887,

43

1420643

1420232

1420232

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.
483441
470695
485128
484536
485172
485171

ara AG
2018 07 20
18, 25
ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
2018 08 27
9, 16, 35, 38, 41
APOTEX TECHNOLOGIES INC.
2018 08 27
5
OLTON ŁUKASZ
2018 09 24
41
CTBAT International Co. Limited
2018 08 24
34
CTBAT International Co. Limited
2018 08 24
34

484106
483679
483477
482358

Rath Aktiengesellschaft
2018 08 28
19
UPARTMENTS Real Estate GmbH
2018 08 28
16, 35, 36, 37, 42
FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK
SPÓŁKA AKCYJNA
2018 08 24
30
CATERPILLAR INC.
2018 08 28
35, 37

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1401870

Swiss Pharma International AG
2018 08 23

5
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SPROSTOWANIE
Nr BUP

29/2018

Strona Nr zgłoszenia

10

478237

Jest

Powinno być

(731) SZYMAŃSKA-MORRIS
MAGDALENA ATELIER SZARPI
KŁAK GDAŃSK, Gdańsk

(731) AFROLOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI,
Gdańsk

