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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 ZT42

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W URZĘDZIE PATENTOWYM
ZNAKACH TOWAROWYCH

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210)
(731)
(540)

460455
(220) 2016 08 18
JOHN DOG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań

(531) 03.01.08, 03.01.25
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, aplikacje
na urządzenia mobilne komputerowe bazy danych, elektroniczne bazy danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych,
gwizdki do przywoływania psów, publikacje elektroniczne,
14 biżuteria, 20 Meble, lustra, ramki obrazów, budy, kojce
i legowiska dla zwierząt domowych z drewna i tworzyw
sztucznych, drewniane pudła i pudełka do przechowywania, dystrybutory woreczków na psie odchody mocowane
z drewna i tworzyw sztucznych, figurki wykonane z tworzyw
sztucznych, figurki z drewna, z kości i kości słoniowej, klatki
dla zwierząt z drewna, wikliny i tworzyw sztucznych, kosze
niemetalowe do przewożenia zwierząt domowych, kosze
do spania, niemetalowe, dla zwierząt domowych, koszyki dla
psów z wikliny i drewna, nadmuchiwane posłania dla zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt domowych wykonane z tworzyw sztucznych, pojemniki opakowaniowe wykonane z tworzyw sztucznych, posążki z drewna lub tworzyw
sztucznych, przenośne budy z drewna łub tworzyw sztucznych, pudełka z drewna, z fiszbinu, lub z tworzyw sztucznych, statuetki z bursztynu lub z kości, szkatułki wykonane
z macicy perłowej, szkatułki wykonane z trzciny, szkatułki
z bursztynu, korka, kości, muszli lub rogu, szkatułki z trzciny
lub wikliny, tabliczki identyfikacyjne z tworzyw sztucznych
dla zwierząt. 21 ceramika do użytku kuchennego, donice
ceramiczne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież dla
psów, 28 gry, zabawki dla psów, 31 karma dla psów, kości dla
psów, preparaty spożywcze dla psów, przysmaki dla psów,
ściółka dla psów, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów
jak: oprogramowanie komputerowe, aplikacje na urządzenia

mobilne, komputerowe bazy danych, elektroniczne bazy danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, gwizdki
do przywoływania psów, publikacje elektroniczne, biżuteria,
publikacje drukowane, meble, lustra, ramki obrazów, budy,
kojce i legowiska dla zwierząt domowych z drewna i tworzyw sztucznych, drewniane pudła i pudełka do przechowywania, dystrybutory woreczków na psie odchody mocowane
z drewna i tworzyw sztucznych, figurki wykonane z tworzyw
sztucznych, figurki z drewna, z kości i kości słoniowej, klatki
dla zwierząt z drewna, wikliny i tworzyw sztucznych, kosze
niemetalowe do przewożenia zwierząt domowych, kosze
do spania, niemetalowe, dla zwierząt domowych, koszyki dla
psów z wikliny i drewna, nadmuchiwane posłania dla zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt domowych wykonane z tworzyw sztucznych, pojemniki opakowaniowe wykonane z tworzyw sztucznych, posążki z drewna lub tworzyw
sztucznych, przenośne budy z drewna lub tworzyw sztucznych, pudełka z drewna, z fiszbinu, lub z tworzyw sztucznych, statuetki z bursztynu lub z kości, szkatułki wykonane
z macicy perłowej, szkatułki wykonane z trzciny, szkatułki
z bursztynu, korka, kości, muszli lub rogu, szkatułki z trzciny
lub wikliny, tabliczki identyfikacyjne z tworzyw sztucznych
dla zwierząt, ceramika do użytku kuchennego, donice ceramiczne, odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież dla psów,
gry, zabawki dla psów, karma dla psów, kości dla psów, preparaty spożywcze dla psów, przysmaki dla psów, ściółka dla
psów, piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy,
38 usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do portali w Internecie, zapewnianie
użytkownikom dostępu do portali w Internecie, dostęp
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu
do portalu do współdzielenia materiałów wideo, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie
dostępu do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu do portali internetowych
na rzecz osób trzecich, zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, 41 szkolenie psów, wyścigi dla psów,
43 usługi gastronomiczne, 44 usługi w zakresie pielęgnacji
psów.
461419
(220) 2016 09 13
CONNECT DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) connect DISTRIBUTION

(210)
(731)
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(531) 29.01.13, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 35 usługi reklamowe, 38 usługi z zakresu telekomunikacji zawarte w tej
klasie, 41 szkolenia z zakresu oferowanego oprogramowania
komputerowego i obsługi sprzętu komputerowego zawarte
w tej klasie a w szczególności szkolenia komputerowe i prowadzenie warsztatów szkoleniowych z wyżej wymienionego zakresu, 42 usługi związane z oprogramowaniem zawarte
w tej klasie.
(210) 470451
(220) 2015 06 03
(731) FRANMAX, UAB, Wilno, LT
(540) Effex

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 3 środki czyszczące do użytku domowego,
wybielacze do użytku domowego, środki czyszczące
do celów gospodarstwa domowego, detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, preparaty do usuwania
plam do artykułów gospodarstwa domowego, preparaty
odtłuszczające do celów domowych, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, preparaty chemiczne do prania, chemiczne produkty
do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie],
detergenty do zmywania naczyń, proszki do zmywarek,
preparaty do czyszczenia podłóg, woski do podłóg, środki
do usuwania wosku z podłóg [preparaty do szorowania],
mieszanki do pielęgnacji podłóg, środki do czyszczenia
czajników, środki do czyszczenia toalet, środki do czyszczenia mebli, preparaty do wywabiania plam, środki do usuwania warstw wykończeniowych podłóg, środki nadające
połysk do czyszczenia okien, preparaty czyszczące do dywanów, preparaty czyszczące do piekarników, detergenty,
detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, detergenty do użytku domowego, detergenty piorące do użytku
w gospodarstwie domowym, ściereczki nasączone środkiem do zmywania naczyń, środki odświeżające powietrze [zapachowe], preparaty czyszczące do czyszczenia rur
kanalizacyjnych, preparaty do udrażniania rur, preparaty
do prania, mydła do prania, płyny do prania, środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), wybielacze
stosowane w pralnictwie, krochmal do prania, enzymatyczne środki piorące, środki do prania tkanin, środki ochronne
do prania, środki do namaczania prania, krochmal do nadawania połysku praniu, środki zmiękczające do prania, olejki eteryczne jako zapachy do prania, soda krystaliczna
do czyszczenia.
(210) 471384
(220) 2013 04 26
(731) WALMARK a.s., Třinec, CZ
(540) Gastinum
(510), (511) 5 wyroby farmaceutyczne i parafarmaceutyczne, witaminy i minerały oraz pierwiastki śladowe, preparaty
dietetyczne i żywieniowe oraz lekarstwa, syropy lecznicze,
wyciągi z ziół leczniczych oraz kombinowane preparaty witamin, minerałów, mikroelementów i wyciągów ziołowych,

5

dodatki żywieniowe wzbogacone witaminami, minerałami
lub mikroelementami, preparaty witaminowe, witaminy
i preparaty multiwitaminowe, minerały i preparaty multimineralne, herbaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, cukierki, pastylki, tabletki, saszetki, kapsułki lub gumy
do żucia z dodatkami leczniczymi, substancje dietetyczne,
przystosowane do celów leczniczych, wody mineralne
i napoje dietetyczne przystosowane do celów leczniczych,
żywność dietetyczna przystosowana do celów leczniczych, dodatki żywieniowe do celów leczniczych, preparaty białkowe lub żywność do celów leczniczych, balsamy,
kremy i maści do celów leczniczych, preparaty chemiczne
do celów leczniczych, oleje lecznicze, oleje do celów leczniczych, tłuszcze do celów leczniczych, sole lecznicze, nalewki do celów leczniczych, wyciągi ziołowe lub syropy,
żywność witaminizowana i mineralizowana w formie koncentratów, koncentraty proteinowe, jako dodatki odżywcze
do żywności, drożdże do celów farmaceutycznych, dodatki
żywieniowe o działaniu leczniczym, preparaty żywieniowe
lub dietetyczne do celów medycznych, do codziennego
uzupełniania diety, takie jak diety gotowe lub mieszanki
samodzielne, które składają się głównie z mleka w proszku
lub z protein zwierzęcych lub warzywnych, również z dodatkiem witamin lub minerałów lub mikroelementów lub
cukru, preparaty do diet specjalnych dla sportowców lub
osób z dużym wydatkiem energetycznym, żywieniowe wyroby i preparaty żelatynowe, preparaty żywieniowe do codziennego uzupełniania diety, które składają się głównie
z mleka w proszku lub z protein zwierzęcych lub warzywnych, również z dodatkiem witamin lub minerałów, lub mikroelementów, lub cukru, suplementy diety nie do celów
medycznych i zawierające substancje pochodzenia zwierzęcego, suplementy diety nie do celów medycznych i zawierające substancje pochodzenia roślinnego.
(210) 471878
(220) 2015 05 20
(731) Cosmetics Limited, Nassau, BS
(540) ELEMIS

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji skóry, pudry, kremy
i lotiony przeznaczone do twarzy, rąk i ciała, kosmetyki,
mydła, kremy przeciwko starzeniu się, serum pielęgnacyjne, preparaty nawilżające, preparaty oczyszczające, toniki,
preparaty i substancje do opalania, preparaty pod prysznic
I do kąpieli, preparaty i substancje do pielęgnacji włosów,
preparaty do golenia i po goleniu, olejki eteryczne, produkty aromaterapeutyczne, 5 lecznicze kremy, olejki, pudry
i lotiony, ziołowe środki lecznicze, leki homeopatyczne,
preparaty witaminowe, mineralne suplementy diety, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze i napoje, dodatki odżywcze, 44 zabiegi upiększające, usługi salonów piękności, usługi salonów fryzjerskich, usługi pielęgnacji dłoni,
stóp i paznokci, usługi spa, usługi aromaterapeutyczne,
usługi masażu, usługi elektrolizy kosmetycznej i depilacji,
dostarczanie informacji, konsultacje i doradztwo w zakresie
wyżej wymienionych towarów i usług oraz dbania o zdrowie i odżywanie.
(210)
(731)

472131
(220) 2015 05 11
MK AGRO PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk
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(540) Pri

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 29 warzywa konserwowane, warzywa suszone,
warzywa marynowane, warzywa przetworzone, warzywa
preparowane, warzywa mrożone, kiszone warzywa [kimchi], warzywa w puszkach, owoce przetworzone, mrożone
owoce, suszone owoce, owoce marynowane, owoce konserwowane, owoce w puszkach, nadziewane ziemniaki,
przetworzone słodkie ziemniaki, smażone ziemniaki (placki
ziemniaczane), cebula konserwowana, chipsy ziemniaczane,
sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, 31 warzywa świeże, nieprzetworzone warzywa, surowe warzywa,
cebula świeża [warzywa], warzywa korzeniowe [świeże],
świeże warzywa na sałatki, nieprzetworzone owoce, owoce
świeże, surowe ziemniaki, świeże ziemniaki, cebula, świeże
warzywa na sałatki, 32 napoje półmrożone, sorbety [napoje], napoje owocowe, napoje warzywne, napoje owocowe
niealkoholowe, soki warzywne [napoje], soki, soki warzywne, skoncentrowane soki owocowe, soki warzywne [napoje],
mieszane soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe,
napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, soki owocowe do użytku jako napoje.
472132
(220) 2015 05 11
MK AGRO PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk
(540) pri
(210)
(731)

ne, skoncentrowane soki owocowe, soki warzywne [napoje],
mieszane soki owocowe, napoje zawierające głównie soki
owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, soki owocowe
do użytku jako napoje.
(210) 473344
(220) 2014 10 24
(310) 57262/2014
(320) 2014 06 19
(330) CH
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) HEAT DON’T BURN
(510), (511) 9 urządzenia zasilające, baterie do papierosów elektrycznych, baterie do urządzeń elektronicznych
stosowanych do podgrzewania i żarzenia tytoniu, ładowarki do urządzeń elektronicznych stosowanych do podgrzewania i żarzenia tytoniu, ładowarki USB do urządzeń
elektronicznych stosowanych do podgrzewania i żarzenia
tytoniu, ładowarki samochodowe do papierosów elektronicznych, ładowarki samochodowe do urządzeń stosowanych do podgrzewania i żarzenia tytoniu, 11 elektroniczne
aparaty wyparne, urządzenia do podgrzewania płynów,
urządzenia do wytwarzania pary, odparowywacze zasilane
elektrycznie, 34 tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń
do fajek, papierosy kretek, substytuty tytoniu (nie do celów
medycznych), przybory dla palaczy, bibułka do papierosów,
ustniki do papierosów, filtry do papierosów, fajki, laseczki
tytoniowe, grzane wyroby tytoniowe, urządzenia elektroniczne do podgrzewania i żarzenia papierosów, przyrządy
elektroniczne do palenia tytoniu, papierosy elektroniczne,
papierosy elektroniczne do stosowania jako zamiennik dla
papierosów tradycyjnych, urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowych, urządzenia do odparowywania tytoniu, wyrobów tytoniowych i substytutów tytoniu, przybory
dla palaczy papierosów elektronicznych, ładunki, urządzenia do wygaszania oraz części i akcesoria stosowane do papierosów elektronicznych oraz urządzeń do podgrzewania
i żarzenia tytoniu, elektroniczne papierośnice z wymienialnymi ładunkami.
475472
(220) 2016 06 13
Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf of ITT
FUND, San Gwann, MT
(540) SMILING JOKER
(510), (511) 9 oprogramowanie gier, oprogramowanie
do gier wideo, programy interaktywnych gier wideo, kartridże do gier komputerowych [oprogramowanie komputerowe], kartridże do gier wideo [oprogramowanie], oprogramowanie, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie
użytkowe, oprogramowanie społecznościowe, oprogramowanie telefonii komputerowej, interaktywne oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komunikacyjne,
programy komputerowe, elektroniczne części składowe automatów hazardowych, kartridże do gier do użytku z elektroniczną aparaturą do gier, szafy grające, bankomaty, 28 gry,
gry sportowe, gry - łamigłówki, gry mechaniczne, gry muzyczne, gry elektroniczne, gry towarzyskie, gry planszowe,
gry quizowe, urządzenia do gier, gry automatyczne, gry akcji
zręcznościowe, elektroniczne przenośne [podręczne] aparaty do gier, przenośne [podręczne] gry komputerowe, koła
losujące, losy loteryjne, automaty do gry, automaty do gier,
urządzenia do gier, uruchamiane monetą, sprzęt do gier uruchamiany poprzez wrzucenie banknotu, maszyny do gier
z monitorami LCD, żetony do gier, urządzenia rozrywkowe
do salonów gier, automaty do gier, 41 hazard, organizowanie
loterii, losowanie nagród [loterie], organizowanie i prowa(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 29 warzywa konserwowane, warzywa suszone,
warzywa marynowane, warzywa przetworzone, warzywa
preparowane, warzywa mrożone, kiszone warzywa [kimchi],
warzywa w puszkach, owoce przetworzone, suszone owoce,
owoce marynowane, owoce konserwowane, owoce w puszkach, nadziewane ziemniaki, przetworzone słodkie ziemniaki,
smażone ziemniaki (placki ziemniaczane), cebula konserwowana, chipsy ziemniaczane, sałatki gotowe, sałatki owocowe,
sałatki warzywne, 31 warzywa świeże, nieprzetworzone warzywa, surowe warzywa, cebula świeża [warzywa], warzywa
korzeniowe [świeże], świeże warzywa na sałatki, nieprzetworzone owoce, owoce świeże, surowe ziemniaki, nieprzetworzone ziemniaki, świeże warzywa na sałatki, 32 napoje
półmrożone, sorbety [napoje], napoje owocowe, napoje warzywne, napoje owocowe niealkoholowe, soki, soki warzyw-
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dzenie loterii, wynajem urządzeń do gier, usługi świadczone
przez kasyna, udostępnianie obiektów i sprzętu kasyn, wynajem gier kasynowych, udostępnianie obiektów i sprzętu
dla kasyn [gry hazardowe], udostępnianie obiektów i sprzętu
do kasyn i do gier hazardowych, usługi związane z kasynami,
grami na pieniądze i grami hazardowymi, świadczenie usług
w zakresie salonów gry, usługi salonów z grami wideo.
475474
(220) 2016 07 11
Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf of ITT
FUND, San Gwann, MT
(540) MAD MECHANIC
(210)
(731)

(531) 15.07.01, 15.07.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie gier, oprogramowanie
do gier wideo, programy interaktywnych gier wideo, kartridże do gier komputerowych [oprogramowanie komputerowe], kartridże do gier wideo [oprogramowanie], oprogramowanie, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie
użytkowe, oprogramowanie społecznościowe, oprogramowanie telefonii komputerowej, interaktywne oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komunikacyjne,
programy komputerowe, elektroniczne części składowe automatów hazardowych, kartridże do gier do użytku z elektroniczną aparaturą do gier, szafy grające, bankomaty, 28 gry,
gry sportowe, gry - łamigłówki, gry mechaniczne, gry muzyczne, gry elektroniczne, gry towarzyskie, gry planszowe,
gry quizowe, urządzenia do gier, gry automatyczne, gry akcji
zręcznościowe, elektroniczne przenośne [podręczne] aparaty do gier, przenośne [podręczne] gry komputerowe, koła
losujące, losy loteryjne, automaty do gry, automaty do gier,
urządzenia do gier, uruchamiane monetą, sprzęt do gier uruchamiany poprzez wrzucenie banknotu, maszyny do gier
z monitorami LCD, żetony do gier, urządzenia rozrywkowe
do salonów gier, automaty do gier, 41 hazard, organizowanie
loterii, losowanie nagród [loterie], organizowanie i prowadzenie loterii, wynajem urządzeń do gier, usługi świadczone
przez kasyna, udostępnianie obiektów i sprzętu kasyn, wynajem gier kasynowych, udostępnianie obiektów i sprzętu
dla kasyn [gry hazardowe], udostępnianie obiektów i sprzętu
do kasyn i do gier hazardowych, usługi związane z kasynami,
grami na pieniądze i grami hazardowymi, świadczenie usług
w zakresie salonów gry, usługi salonów z grami wideo.
475477
(220) 2016 06 13
Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf of ITT
FUND, San Gwann, MT
(540) BONUS JOKER
(510), (511) 9 oprogramowanie gier, oprogramowanie
do gier wideo, programy interaktywnych gier wideo, kartridże do gier komputerowych [oprogramowanie komputerowe], kartridże do gier wideo [oprogramowanie], oprogramowanie, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie
użytkowe, oprogramowanie społecznościowe, oprogramowanie telefonii komputerowej, interaktywne oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komunikacyjne,
programy komputerowe, elektroniczne części składowe au(210)
(731)
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tomatów hazardowych, kartridże do gier do użytku z elektroniczną aparaturą do gier, szafy grające, bankomaty, 28 gry,
gry sportowe, gry - łamigłówki, gry mechaniczne, gry muzyczne, gry elektroniczne, gry towarzyskie, gry planszowe,
gry quizowe, urządzenia do gier, gry automatyczne, gry akcji
zręcznościowe, elektroniczne przenośne [podręczne] aparaty do gier, przenośne [podręczne] gry komputerowe, koła
losujące, losy loteryjne, automaty do gry, automaty do gier,
urządzenia do gier, uruchamiane monetą, sprzęt do gier uruchamiany poprzez wrzucenie banknotu, maszyny do gier
z monitorami LCD, żetony do gier, urządzenia rozrywkowe
do salonów gier, automaty do gier, 41 hazard, organizowanie
loterii, losowanie nagród [loterie], organizowanie i prowadzenie loterii, wynajem urządzeń do gier, usługi świadczone
przez kasyna, udostępnianie obiektów i sprzętu kasyn, wynajem gier kasynowych, udostępnianie obiektów i sprzętu
dla kasyn [gry hazardowe], udostępnianie obiektów i sprzętu
do kasyn i do gier hazardowych, usługi związane z kasynami,
grami na pieniądze i grami hazardowymi, świadczenie usług
w zakresie salonów gry, usługi salonów z grami wideo.
(210) 475626
(220) 2015 03 31
(731) Bacardi & Company Limited, Vaduz, LI
(540) ANGEL’S ENVY
(510), (511) 33 północnoamerykańska whiskey, napoje alkoholowe na bazie północnoamerykańskiej whiskey lub zaprawiane nią do smaku.
478144
(220) 2017 10 24
PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) JAZDA POLSKA
(510), (511) 33 wódki, likiery, koniaki, wina,
alkoholowe.
(210)
(731)

napoje

479043
(220) 2017 11 16
GONTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SOLARIS CENTER

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.04.02, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak obuwie, odzież, galanteria, biżuteria, bielizna,
kosmetyki, chemia gospodarcza, artykuły spożywcze pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary,
w szczególności w centrum handlowym, z katalogu różnych
artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów,
wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając
środków telekomunikacji, usługi w zakresie prowadzenia
centrum handlowego, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalnością handlową, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie reklamy, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych,
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a w szczególności gazetek i ulotek reklamowych, rozpowszechnianie próbek towarów, reklama radiowa, reklama
telewizyjna, reklama za pośrednictwem środków elektronicznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, reklamy korespondencyjne, reklamy
prasowe, zamieszczanie manekinów do celów reklamowych
i promowania sprzedaży, rozlepianie plakatów reklamowych,
pokazy towarów, promocja sprzedaży, organizacja wystaw
w celach handlowych lub promocyjnych, dekoracja wystaw
sklepowych, usługi w zakresie komputerowych baz danych
zawarte w tej klasie, 36 inwestycje kapitałowe, kredytowanie, kredyty ratalne, dzierżawa i wynajem majątku nieruchomego, administrowanie majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, ściąganie
czynszów, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 43 usługi
gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie,
restauracje, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
480231
(220) 2017 12 18
SOKOŁOWSKI ZDROJEWSKI ŚCIBISZ RADCY PRAWNI
SPÓŁKA PARTNERSKA, Poznań
(540) § SZS PARTNERS LEGAL ADVISERS
(210)
(731)
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pierogi, tosty, kiełbaski, hotdogi, pizze, kebaby, pieczywo, owoce,
warzywa, soki owocowe i warzywne, napoje w puszkach i butelkach, kawa, herbata, słodycze, zimne przekąski, sałatki, posiłki,
usługi prezentowania produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocji sprzedaży, reklamy, usługi udostępnianie
automatów sprzedających napoje gorące, napoje zimne, przekąski oraz posiłki, usługi w zakresie wynajmowania przestrzeni
reklamowych, usługi zarządzania w zakresie koncesjonowania
towarów i usług, usługi w zakresie franchisingu, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą,
organizowanie pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, zarządzanie sklepami detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi reklamowe, usługi reklamy za pośrednictwem
środków masowego przekazu: Internet, radio, telewizja, dystrybucja materiałów reklamowych, doradztwo dotyczące organizacji
i działalności gospodarczej, usługi w zakresie sprzedaży urządzeń
do sporządzania napojów, sprzedaż automatów vendingowych,
37 obsługa i naprawa maszyn zawartych w klasie 7, usługi w zakresie montażu, instalacji, konserwacji, serwisowania, napraw
urządzeń do sporządzania napojów, jedzenia w tym przekąsek,
serwis automatów vendingowych.
480827
(220) 2018 01 04
ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przytkowice
(540) DRAGON ROLLERCOASTER
(210)
(731)

(531) 24.17.25, 26.04.03, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 45 usługi prawne.
480250
(220) 2017 12 18
SOKOŁOWSKI ZDROJEWSKI ŚCIBISZ RADCY PRAWNI
SPÓŁKA PARTNERSKA, Poznań
(540) SZS PARTNERS RADCY PRAWNI

(210)
(731)

(531) 24.17.25, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 45 usługi prawne.
(210) 480374
(220) 2017 12 20
(731) KORGA ARKADIUSZ, Wrocław
(540) JADŁOMATY.PL

(531) 08.01.10, 08.07.01, 08.07.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 maszyny sprzedające automatycznie napoje oraz
żywność, automaty sprzedające, 35 usługi w zakresie sprzedaży
bezpośredniej i poprzez sieć automatów następujących produktów: napoje bezalkoholowe, frytki, ciepłe kanapki, drożdżówki,
słodkie i słone bułki, paszteciki, pączki, nugetsy, popcorn, panini,

(531) 04.03.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, karuzele, kolejki, zjeżdżalnie, zjeżdżalnie wodne,
kolejki górskie, koła losujące, zamki do skakania, dmuchane zabawki do skakania, zabawkowe pojazdy do wesołych
miasteczek, 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą
dyskotek, usługi parków rozrywki, usługi parków wodnych,
centra rozrywki, usługi dyskotek, usługi organizowania i prowadzenia imprez rozrywkowych i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia imprez sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez okolicznościowych, usługi
organizowania konkursów w celach rozrywkowych, usługi
organizowania i prowadzenia koncertów, usługi produkcji
widowisk i przedstawień teatralnych, wynajem wyposażenia placów zabaw i wesołych miasteczek, karuzeli, kolejek
i urządzeń do parków tematycznych i wesołych miasteczek,
43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
barowe, usługi snack-barów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi przygotowywania i serwowania posiłków i napojów, usługi kawiarni, usługi
restauracyjne.
(210)
(731)

480874
(220) 2018 01 06
RENTUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
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(540) R Rentumi

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości,
36 zarządzanie nieruchomościami, pobieranie czynszu, organizowanie wynajmu nieruchomości, 37 remont nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, konserwacja nieruchomości, 41 szkolenia w dziedzinie zarządzania nieruchomościami.
(210) 481490
(220) 2018 01 23
(731) PIOTROWSKI KRZYSZTOF LODOSFERA, Dębogórze
(540) Słony Karmel
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(531) 25.01.15, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięso konserwowane, bekon, chorizo [kiełbasa hiszpańska], cielęcina, drób, dziczyzna,
ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, frankfurterki, kiełbasy,
kiełbasa pepperoni, kiełbaski do hot dogów, kiełbasy wędzone, surowe kiełbasy, kiełbaski w cieście, kiełbaski wegetariańskie, przekąski na bazie mięsa.
483290
(220) 2018 03 09
MEDI-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CLINEA KLINIKI
(210)
(731)

(531) 26.11.06, 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 44 rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
483367
(220) 2018 03 12
NATURAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Natural ...i tradycja SER WOŁYŃSKI EKO
Stowarzyszenie Pasjonatów Sera bio
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 01.15.11, 11.03.04, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16,
26.01.18
(510), (511) 30 kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa nie palona, kawa nienaturalna,
40 palarnie kawy, 41 edukacja, rozrywka lub nauczanie jako
usługi klubowe, organizowanie i prowadzenie konferencji,
seminariów, pracowni specjalistycznych, koncertów, organizowanie przyjęć, kształcenie praktyczne, pokazy edukacyjne
i rozrywkowe, organizowanie balów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, rozrywka, 43 bufety,
kafeterie, kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, restauracje
samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, stałe lub mobilne,
bary szybkiej obsługi snack-bary.
483272
(220) 2018 03 09
TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki
(540) TARCZYŃSKI KABANOS NA RAZ
(210)
(731)

(531)

06.19.99, 01.03.01, 05.03.11, 08.03.09, 26.01.01, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 sery, wyroby na bazie serów.
483413
(220) 2018 03 12
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
BELIN - WOJCIECH LENARTOWICZ, ROMAN
ERDMANN, ANRZEJ NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) ziołowy duet
(510), (511) 5 herbaty lecznicze, suplementy diety, preparaty
mineralne, preparaty odżywcze z mikroelementami dla ludzi,
preparaty podnoszące odporność organizmu, wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, leki,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, produkty złożone z substancji odżywczych, które
traktuje się jako uzupełnienie normalnej żywności, cukierki
z mikroelementami do celów leczniczych, 30 kawa, herbata,
napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty, herbaty ziołowe i aromatyzowane, kakao i wyroby na bazie kakao, czekolada, napoje na bazie czekolady, cukier, cukier wanilinowy,
sól kuchenna, przyprawy, lód naturalny lub sztuczny.
(210)
(731)
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(210) 483820
(220) 2018 03 20
(731) GRĄCIAK-MAKOWSKA ANNA, Lublin
(540) FLUFF
(510), (511) 25 kurtki puchowe, kamizelki puchowe, ponczo przeciwdeszczowe, spodnie przeciwdeszczowe, obuwie przeciwdeszczowe, kombinezony przeciwdeszczowe,
odzież przeciwdeszczowa, kapelusze przeciwdeszczowe,
okrycia przeciwdeszczowe, stroje przeciwdeszczowe, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, spodnie puchowe, kombinezony puchowe.
484045
(220) 2018 03 26
SDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jeziorki
(540) SADY DOLINA NOTECI
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), suszone owoce, chipsy jabłkowe, przetworzone jabłka, płatki jabłkowe,
pokrojone owoce, batoniki na bazie owoców i orzechów,
sfermentowane owoce, skórki owocowe, mrożone owoce,
chipsy owocowe, krojone owoce, przeciery owocowe, owoce marynowane, owoce w puszkach, pektyna owocowa,
owoce konserwowane w słoikach, owoce konserwowane
w alkoholu, owoce konserwowane, owoce glazurowane,
owoce aromatyzowane przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie suszonych owoców przekąski z owoców, sałatki
owocowe, przetwory owocowe [dżemy] produkty z suszonych owoców, proszki owocowe, miąższ owoców mieszanki
owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów
przetworzonych, jabłka duszone, kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski owocowe, kapusta kwaszona, kompozycje owoców przetworzonych, desery owocowe, gotowane
owoce, owoce przetworzone, sałatki gotowe, warzywa przetworzone, sałatki warzywne, gotowe dana warzywne, gotowe produkty z warzyw, przekąski na bazie warzyw, proszki
warzywne, mrożone gotowane posiłki składające się głównie
z warzyw, pasztet warzywny, mieszanki warzywne, chipsy
warzywne, ekstrakty warzywne do gotowania [soki], konserwy, marynaty, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, warzywa konserwowane, warzywa marynowane, warzywa mrożone, pikle, przetworzone buraki, marchewki, puree
z warzyw, pokrojone sałatki warzywne, przeciery warzywne,
pokrojone warzywa, potrawy gotowe składające się głównie
z warzyw, warzywa gotowane, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, warzywa w plasterkach, konserwowe, krojone
warzywa, warzywa liofilizowane, warzywa preparowane, warzywa suszone, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe
i warzywne, pasty warzywne, pasta z owoców, owoce gotowane, surówka z szatkowanej białej kapusty, marchwi i majonezu (colesław), pasztet warzywny, dżemy, przecier jabłkowy,
zupy i wywary, ekstrakty mięsne, 30 dania gotowe i wytrawne przekąski, zapakowane zestawy obiadowe składające się
głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, gotowy
lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryb
lub warzyw, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów,
chipsy zbożowe, kanapki, warzywa w cieście, placki z nadzieniem z warzyw, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, miód, miód naturalny, miód ziołowy,
mleczko pszczele, kit pszczeli, glazury miodowe do szynki,
propolis, propolis (kit pszczeli) spożywczy, surowe plastry
miodu, naturalny miód dojrzały, wypieki, wyroby cukiernicze,
czekolada i desery, sól przyprawy i dodatki smakowe, kawa,
herbata, kakao i namiastki tych towarów, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia
(210)
(731)
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i drożdże, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, zboża,
świeże owoce, orzechy, warzywa i zboża, 31 świeże owoce,
orzechy, warzywa i zioła, owoce świeże, jabłka, gruszki świeże, śliwki świeże, świeże wiśnie, warzywa świeże, słód i zboża
nieprzetworzone, 32 napoje bezalkoholowe, soki, mieszane
soki owocowe, skoncentrowane soki owocowe, soki warzywne, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne,
napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje
z soku jabłkowego, soki owocowe do użytku jako napoje,
gazowane soki owocowe, owocowe nektary bezalkoholowe, warzywne napoje typu smoothie, napoje owocowe
i soki owocowe, napoje owocowe z koncentratu lub syropu,
z dodatkiem wody i cukru, napoje składające się z mieszanki
soków owocowych i warzywnych, napoje warzywne, napoje
na bazie owoców lub warzyw, niegazowane napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje
energetyzujące zawierające kofeinę, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje z guaraną, koncentraty soków owocowych, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, wody,
aromatyzowane napoje gazowane, soki gazowane, lemoniada, bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane,
bezalkoholowe napoje gazowane, napoje bezalkoholowe
o smaku owocowym, preparaty do produkcji napojów.
(210) 484077
(220) 2018 03 26
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) NEBU
(510), (511) 5 preparaty w ampułkach do inhalacji.
(210) 484104
(220) 2018 03 27
(731) LOUIS VUITTON MALLETIER, Paryż, FR
(540) MONTAIGNE
(510), (511) 18 torby, plecaki, torebki, kosmetyczki bez wyposażenia, teczki ze skóry, skórzane etui na klucze, kufry
i walizki, kopertówki, małe torebki zapinane na sprzączkę,
sakiewki skórzane, portfele, etui na karty kredytowe, etui
na wizytówki, portfeliki i portmonetki, przywieszki do bagażu, torby szkolne, skórzane torby na ramię, paski skórzane,
paski skórzane na ramię, torby sportowe, torby plażowe, aktówki, torby podróżne, torby podróżne na odzież, zestawy
podróżne ze skóry, walizy i walizki.
484107
(220) 2018 03 27
SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel
(540) CORONA BRILLANT
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały
brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, budowlane
(konstrukcje) niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe materiały kompozytowe do brukowania nawierzchni, niemetalowe elementy budowlane i konstrukcyjne, prefabrykowane materiały
budowlane betonowe, betonowa kostka brukowa, kostka
brukowa, płyty podłogowe niemetalowe, płyty betonowe,
drogowe materiały budowlane niemetalowe, obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły niemetalowe, kostka brukowa
z fazą, schody niemetalowe, stopnie schodowe niemetalowe, elementy konstrukcyjne schodów (niemetalowe), kamienie dekoracyjne i płyty do brukowania, sztuczny kamień,
35 usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dokonywanie
uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, marketing
(210)
(731)
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bezpośredni, marketing internetowy, marketing towarów
i usług na rzecz innych, marketing ukierunkowany, promocyjne usługi handlowe, promowanie działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, usługi handlu hurtowego
w zakresie materiałów budowlanych, usługi sprzedaży materiałów budowlanych niemetalowych, usługi sprzedaży kostki
brukowej.
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484109
(220) 2018 03 27
SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel
(540) BEHATON
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały
brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, budowlane
(konstrukcje) niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe materiały kompozytowe do brukowania nawierzchni, niemetalowe elementy budowlane i konstrukcyjne, prefabrykowane materiały
budowlane betonowe, betonowa kostka brukowa, kostka
brukowa, płyty podłogowe niemetalowe, płyty betonowe,
drogowe materiały budowlane niemetalowe, obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły niemetalowe, kostka brukowa
z fazą, schody niemetalowe, stopnie schodowe niemetalowe, elementy konstrukcyjne schodów (niemetalowe), kamienie dekoracyjne i płyty do brukowania, sztuczny kamień,
37 usługi budowlane, usługi w zakresie układania kostki brukowej, usługi w zakresie układania płyt betonowych, usługi
w zakresie układania drogowych materiałów budowlanych
niemetalowych.

ległościomierze], elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, interaktywne tablice
elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, kable elektryczne, kamery wideo, lasery, nie do celów medycznych, liczniki, ładowarki do baterii, łączniki elektryczne,
maski ochronne, monitory wyświetlające wideo do noszenia
na ciele lub w ubraniach, nadajniki sygnałów elektronicznych, numeryczne wyświetlacze elektroniczne, ochraniacze
głowy do uprawiania sportu, ochraniacze zębów do uprawiania sportu, okulary ochronne do uprawiania sportu,
oprogramowanie gier, płytki dla układów scalonych, płyty
do akumulatorów elektrycznych, półprzewodniki, programy
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], przełączniki
elektryczne, przetworniki elektryczne, przełączniki elektryczne, przetworniki elektryczne, przewodniki elektryczne,
przewody elektryczne, przyrządy do śledzenia aktywności
do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy pomiarowe, przyrządy zawierające okular, publikacje elektroniczne,
do pobrania, radary, reduktory [elektryczność], urządzenia
i przyrządy optyczne, urządzenia systemu GPS, urządzenia
zdalnego sterowania, wykrywacze [detektory], zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], złącza
do przewodów elektrycznych, złączki do przewodów [elektryczność], układy elektroniczne, aplikacje mobilne, nadajniki bezprzewodowe, odbiorniki bezprzewodowe, 28 broń
zabawkowa, modele będące zabawkami, pneumatyczne pistolety [zabawki], sterowniki do zabawek, broń paintballowa
[artykuły sportowe], broń airsoftowa ASG [artykuły sportowe], akcesoria, osprzęt, części zamienne do broni broni ASG
oraz broni paintballowej.

(210) 484121
(220) 2018 03 27
(731) ZACHARA KLAUDIA WANDA, Warszawa
(540) M MESSH PERFUMED JEWELRY

(210) 484148
(220) 2018 03 28
(731) GATE MENET, WOJTAK SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) GATE

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
14 biżuteria i wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, perły,
metale szlachetne i ich imitacje, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, wyroby
jubilerskie [biżuteria], 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne.
(210) 484147
(220) 2018 03 28
(731) GATE MENET, WOJTAK SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) GATE

(531) 26.05.01, 26.04.02, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, artykuły
optyczne, chipy [układy scalone], chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], czujniki, dalmierze [od-

(531) 26.04.02, 26.05.01, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, artykuły
optyczne, chipy [układy scalone], chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], czujniki, dalmierze [odległościomierze], elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, interaktywne tablice
elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, kable elektryczne, kamery wideo, lasery, nie do celów medycznych, liczniki, ładowarki do baterii, łączniki elektryczne,
maski ochronne, monitory wyświetlające wideo do noszenia
na ciele lub w ubraniach, nadajniki sygnałów elektronicznych, numeryczne wyświetlacze elektroniczne, ochraniacze
głowy do uprawiania sportu, ochraniacze zębów do uprawiania sportu, okulary ochronne do uprawiania sportu,
oprogramowanie gier, płytki dla układów scalonych, płyty
do akumulatorów elektrycznych, półprzewodniki, programy
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], przełączniki
elektryczne, przetworniki elektryczne, przełączniki elektryczne, przetworniki elektryczne, przewodniki elektryczne,
przewody elektryczne, przyrządy do śledzenia aktywności
do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy pomiarowe, przyrządy zawierające okular, publikacje elektroniczne,
do pobrania, radary, reduktory [elektryczność], urządzenia
i przyrządy optyczne, urządzenia systemu GPS, urządzenia
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zdalnego sterowania, wykrywacze [detektory], zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], złącza
do przewodów elektrycznych, złączki do przewodów [elektryczność], układy elektroniczne, aplikacje mobilne, nadajniki bezprzewodowe, odbiorniki bezprzewodowe, 28 broń
zabawkowa, modele będące zabawkami, pneumatyczne
pistolety [zabawki], sterowniki do zabawek, broń paintballowa [artykuły sportowe], broń airsoftowa ASG [artykuły sportowe], akcesoria, osprzęt, części zamienne do broni ASG oraz
broni paintballowej.
(210)
(731)
(540)

Nr ZT42/2018

485602
(220) 2018 05 02
LABORATORIUM KREATYWNOŚCI PAWEŁ CIEŚLA
MARIUSZ POTYSZKA SPÓŁKA JAWNA, Bolesławiec
(540) LABORATORIUM KREATYWNOŚCI PROGRAMOWANIE
I TECHNOLOGIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

(210)
(731)

485297
(220) 2018 04 24
DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Siedlce

(531) 04.05.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 kursy, szkolenia.
(210) 486123
(220) 2018 05 21
(731) BŁĄDEK HENRYK, Warszawa
(540) DRAMACOACHING
(510), (511) 41 coaching, usługi w zakresie coachingu, usługi szkoleniowe, coaching w zakresie życia osobistego, usługi
szkoleniowe, szkolenia lub szkolenia edukacyjne.
486169
(220) 2018 05 22
LPG EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) SUGAR CLUB
(510), (511) 35 reklama, dystrybucja materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci Internet, prace biurowe, 41 usługi związane z dyskotekami, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie imprez
tanecznych, świadczenie usług w zakresie karaoke, usługi
artystów estradowych, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie komponowania muzyki, świadczenie usług w zakresie
nagrań dźwiękowych, świadczenie usług w zakresie nagrań
filmowych i telewizyjnych, świadczenie usług w zakresie
programów rozrywkowych, świadczenie usług w zakresie
organizacji imprez firmowych, świadczenie usług w zakresie organizacji imprez kulturalnych, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, zapewnianie jedzenia i napojów na imprezach firmowych, kafeterie, restauracje, usługi barowe,
wynajmowanie pomieszczeń, wynajmowanie sal na posiedzenia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, kawiarnie.
(210)
(731)

(531) 19.07.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji napojów alkoholowych, cydr.
485425
(220) 2018 04 27
ŚWIĄTNICKI PIOTR, ŚWIĄTNICKI ADAM, SULIŃSKI
PIOTR JUBISTYL SPÓŁKA CYWILNA,
Piotrków Trybunalski
(540) jubistyl
(510), (511) 14 biżuteria, wyroby jubilerskie i ozdoby wykonane z metali szlachetnych lub półszlachetnych lub pokryte
metalami szlachetnymi, z kamieniami lub imitacjami kamieni, sztuczna biżuteria, pudełka i kasetki ozdobne, przyrządy
do mierzenia czasu, 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz
on-line biżuterii, wyrobów jubilerskich, zegarków.
(210)
(731)

(210) 485498
(220) 2018 04 30
(731) House of Prince A/S, Kopenhaga V, DK
(540) KING’S
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, wyroby tytoniowe, zapalniczki, zapałki, przybory dla palaczy.

486170
(220) 2018 05 22
LPG EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) CLUB Sugar

(210)
(731)
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(531) 17.02.01, 17.02.04, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, dystrybucja materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci Internet, prace
biurowe, 41 usługi związane z dyskotekami, organizacja
pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie
imprez tanecznych, świadczenie usług w zakresie karaoke, usługi artystów estradowych, usługi rozrywkowe,
usługi w zakresie komponowania muzyki, świadczenie
usług w zakresie nagrań dźwiękowych, świadczenie usług
w zakresie nagrań filmowych i telewizyjnych, świadczenie
usług w zakresie programów rozrywkowych, świadczenie
usług w zakresie organizacji imprez firmowych, świadczenie usług w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, zapewnianie
jedzenia i napojów na imprezach firmowych, kafeterie,
restauracje, usługi barowe, wynajmowanie pomieszczeń,
wynajmowanie sal na posiedzenia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
kawiarnie.
(210) 486172
(220) 2018 05 22
(731) TGC CYPRUS LIMITED, WARSZAWA, PL
(540) CA CONTRACT ADMINISTRATION
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(210) 486189
(220) 2018 05 22
(731) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, US
(540) pronto

(531) 01.15.15, 01.01.01, 01.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 uniwersalne środki czyszczące, politury do mebli, uniwersalne środki do czyszczenia podłóg, jednorazowe
ściereczki nasączone chemikaliami lub związkami chemicznymi do użytku domowego, woski i preparaty na bazie wosku do polerowania, czyszczenia i konserwacji powierzchni,
mebli i podłóg, 5 uniwersalne środki dezynfekujące.
486198
(220) 2018 05 22
GLORIA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GLORIA CARGO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pomoc u prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne (IT) w zakresie działalności gospodarczej, usługi public relations, zarządzanie
działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi biurowe, przetwarzanie danych udostępnianie informacji na temat działalności gospodarczej, pomoc w sporządzaniu listy płac,
przygotowanie listy płac, usługi doradcze w zakresie sporządzania listy plac, komputerowe sporządzanie listy płac,
przetwarzanie danych z listy plac [dla osób trzecich], sporządzanie listy płac [dla osób trzecich], administrowanie
listami plac na rzecz osób trzecich, usługi przetwarzania
danych w dziedzinie listy płac, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, rachunkowość, księgowość i audyt, rekrutacja personelu, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi
rekrutacji personelu, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), audyt działalności gospodarczej, wyceny handlowe, biura pośrednictwa pracy, sporządzanie
wyciągów z konta, usługi w zakresie nabywania wyposażenia biurowego świadczone osobom trzecim, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi sekretarskie, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi doradcze
w zakresie administrowania przedsiębiorstwem, pomoc
w zakresie zarządzania działalnością handlową, porady
związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych,
36 usługi związane z opodatkowaniem płac, sporządzanie raportów finansowych, sporządzanie oraz analiza raportów finansowych, doradztwo podatkowe [nie dotyczy
księgowości], doradztwo w zakresie podatków dochodowych [finansowe], 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych (IT), 45 usługi prawne.

(531) 01.17.02, 01.17.04, 01.17.17, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi transportowe.
(210) 486621
(220) 2018 06 02
(731) KWIECIŃSKI WŁODZIMIERZ JACEK, Łódź
(540)

(531) 29.01.02, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 artykuły
i sprzęt sportowy, sprzęt do treningów sportowych, torby
specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego.
(210) 486634
(220) 2018 06 04
(731) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) e mobility
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.01.09, 15.09.10, 15.09.12
(510), (511) 12 mobilne pojazdy/urządzenia do poruszania
się, mobilne pojazdy/urządzenia do poruszania się zasilane
elektrycznie, 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji
o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych),
akcji promocyjnych, prezentacji, aukcji publicznych, marketing oraz prezentacja towarów i/lub usług poprzez telewizję,
radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych - przeznaczona
do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu
i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji,
organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału osób
trzecich na targach, wystawach, prezentacjach towarów
i/lub usług, pośrednictwo handlowe, kojarzenie interesów,
doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania
i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena
przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć
gospodarczych i organizacyjnych, doradztwo oraz pomoc
w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, controlling (wsparcie
w procesie planowania, koordynowania i kontroli przebiegu
projektów, w szczególności ekonomicznych w przedsiębiorstwie), w tym controlling strategiczny, controlling operacyjny, controlling marketingowy, usługi menedżerskie, usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, doradztwo oraz
pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, działalność rachunkowa i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie,
transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów
i elementów komputerowych baz danych i innych zbiorów
informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
wyszukiwanie danych w plikach komputerowych, komputerowych bazach danych i innych zbiorach informatycznych,
36 usługi w zakresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości, pośrednictwo w sprawach obrotu nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługi i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo
finansowe i ubezpieczeniowe, usługi wyceny mienia i majątku, sponsorowanie finansowe, organizowanie funduszy
na cele dobroczynne i wspieranie kultury, 37 usługi budowlano-remontowe, budownictwo specjalistyczne, usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych
i telekomunikacyjnych, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, informacja budowlana, nadzór budowlany,
usługi w zakresie instalacji, konserwacji oraz napraw maszyn
i urządzeń, usługi w zakresie obsługi pojazdów, wypożyczanie samochodów, ładowanie akumulatorów pojazdów, naprawa lub konserwacja silników elektrycznych, doradztwo
budowlane, 38 emisja programów telewizyjnych i radiowych, łączność i przesyłanie informacji za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji,
poczta elektroniczna, komunikatory internetowe, internetowe listy i fora dyskusyjne, ogłoszenia elektroniczne, usługi
telekomunikacyjne, wynajmowanie urządzeń telekomunikacyjnych oraz urządzeń do przesyłania informacji, 39 usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, usługi transportowe, wynajmowanie pojazdów i miejsc parkingowych,
magazynowanie elektronicznych nośników danych i/lub
dokumentów, dostarczania energii elektrycznej, dystrybucja
energii elektrycznej, magazynowanie energii, usługi przewo-
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zowe, usługi przewozu osób, 40 usługi w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, usługi w zakresie obróbki materiałowej, recykling odpadków i odpadów, wytwarzanie prądu
elektrycznego, wynajem generatorów prądu elektrycznego,
41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji,
seminariów, zjazdów, wydawnictwa, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, 42 prace badawczo-rozwojowe, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie
projektów technicznych, projektowanie obiektów budowlanych, projektowanie i rozwój komputerów oraz sprzętu
komputerowego, projektowanie, aktualizacja, konserwacja
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron, portali i wortali internetowych,
tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, administrowanie
stronami komputerowymi (sieciowymi), obsługa baz danych
dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, konwersja
danych i/lub dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych, doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
doradztwo w zakresie komputerów oraz sprzętu komputerowego, badania w dziedzinie energii elektrycznej, projektowanie samochodów, 43 usługi w zakresie tymczasowego
zakwaterowania, wynajmowanie mieszkań i pomieszczeń
na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 44 usługi medyczne
w pełnym zakresie, usługi w zakresie higieny i troski o urodę
istot ludzkich, 45 usługi w zakresie monitoringu systemów
bezpieczeństwa i antywłamaniowych.
486906
(220) 2018 06 09
KAZAR FOOTWEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl
(540) KAZAR STUDIO
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, środki do czyszczenia i pielęgnacji obuwia,
6 metalowe breloki, metalowe haczyki na odzież, wieszaki
metalowe na ubrania, metalowe haczyki na torebki, klucze,
9 kodowane karty lojalnościowe, urządzenia do przetwarzania danych, mobilne odbiorniki danych, nośniki do przechowywania danych, oprogramowanie komputerowe, nagrane
płyty dDVD z ćwiczeniami fitness, etui na telefony komórkowe, etui na smartfony, etui na urządzenia do magazynowania danych, etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui
na okulary, 14 breloczki do kluczy z metali nieszlachetnych,
wisiorki do kluczy z metali szlachetnych, wisiorki do kluczy
(ozdoby lub breloczki), biżuteria, kamienie szlachetne, przyrządy do mierzenia czasu, etui na biżuterię, etui na zegarki,
spinki do mankietów, 16 etui na przybory do pisania, torby
papierowe do pakowania, papierowe pudełka do pakowania, kartonowe pudełka do pakowania, papier do pakowania
prezentów, dekoracyjny papier do pakowania, karty, bony
upominkowe, upominkowe artykuły papiernicze, papierowe
karty lojalnościowe, albumy ślubne, zaproszenia, dekoracje
z papieru [flagi], dekoracje na stół z papieru, 18 paski skórzane do bagażu, paski skórzane [inne niż odzież], plecaki,
torby, portmonetki, saszetki męskie, saszetki biodrowe, portfele, etui na karty [portfele], etui na karty kredytowe, etui
na klucze, etui na wizytówki, kosmetyczki bez wyposażenia,
rękawiczki ze skóry lub imitacji skóry, parasole, walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, torebki na ramię, torebki, torebki-kuferki, torebki
(210)
(731)
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na biodra, torby na zakupy, torby plażowe, zestawy podróżne [wyroby skórzane], torby podróżne na buty, aktówki, etui,
futerały na dokumenty, torby szkolne, torby gimnastyczne,
torby sportowe, futerały na przybory do golenia, sprzedawane bez wyposażenia, 21 grzebienie, gąbki, szczotki, wyroby
szczotkarskie, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia,
przybory kuchenne, artykuły gospodarstwa domowego,
porcelana, szklane wyroby, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, kosmetyczki na przybory toaletowe,
etui na grzebienie, pojemniki kuchenne, 25 odzież, obuwie,
wkładki do obuwia, podeszwy do obuwia, nakrycia głowy,
paski do butów, apaszki, 26 koronka, sznurowadła do butów, hafty, wstążki, guziki, napy, zatrzaski, haftki, szpilki, igły,
klamry do włosów, klamry do pasków, klamry do odzieży,
sprzączki do pasków, sprzączki do obuwia, haczyki do obuwia, haczyki do ubrań [zapięcia], błyskawiczne zamki, oczka
do odzieży, przepaski do włosów, kokardy do włosów, szpilki i wsuwki do włosów, 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty
i ciasteczka, lody, sorbety, batony zbożowe i energetyczne,
kawa, herbata, kakao, chleb, 31 świeże owoce i warzywa,
owoce morza (żywe), 32 napoje bezalkoholowe, mrożone
napoje owocowe, bezalkoholowe napoje z soków owoców,
napoje energetyzujące, 35 doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty
i internetu, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich,
usługi w zakresie dekoracji, 39 usługi biura turystycznego
w celu rezerwacji podróży, 41 szkolenie w zakresie kosmetyki
i urody, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,
usługi sportowe i w zakresie fitnessu, organizowanie imprez
sportowych, zawodów i turniejów sportowych, treningi
zdrowotne i treningi fitness, usługi klubów zdrowia i klubów
sprawności fizycznej [fitness klub], usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych związanych
z dietą, organizowanie festiwali, koncerty muzyczne, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, szkolenia w dziedzinie oprogramowania, organizowanie rozrywki podczas
uroczystości weselnych, organizowanie imprez w celach
rozrywkowych, 42 usługi w zakresie projektowania biżuterii, projektowanie dekoracji wnętrz, rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 43 organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], katering obejmujący żywność i napoje, spersonalizowane usługi planowania
posiłków za pośrednictwem strony internetowej, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
usługi w zakresie zakwaterowania, 44 usługi kosmetyczne,
konsultacje dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody, zabiegi pielęgnacji urody, salony fryzjerskie, usługi
medyczne, usługi weterynaryjne, usługi doradcze związane
z dietą, usługi SPA, 45 planowanie i organizowanie ceremonii
ślubnych, internetowe usługi zapoznawania osób.
486984
(220) 2018 06 11
WĘGROCKI KAROL FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
A&A, Rzeszów
(540) A&A

(210)
(731)
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 37 budowa i rozbudowa stacji bazowych wieżowych i dachowych telefonii komórkowej, specjalistyczne
usługi budowlane, montaż konstrukcji stalowych, 42 usługi
projektowania budynków, usługi projektowania instalacji sanitarnych i elektrycznych, usługi polegające na projektowaniu wzornictwa przemysłowego, usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowania wnętrz, badania, opinie,
ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie budownictwa,
pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary geodezyjne, pomiary inwentaryzacyjne budowlane, usługi doradztwa w zakresie ochrony środowiska,
usługi opracowywania projektów technicznych związanych
z ochroną środowiska, usługi w zakresie planowania urbanistycznego, projektowanie hoteli, projektowanie architektoniczne, projektowanie budynków, projektowanie domów,
projektowanie urbanistyczne, przygotowywanie projektu architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego,
zarządzanie projektami architektonicznymi, opracowywanie
projektów budowlanych, projektowanie budynków przemysłowych, usługi projektowania dotyczące architektury, usługi
w zakresie projektowania domów, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, planowanie i projektowanie
obiektów sportowych, projektowanie architektoniczne w zakresie planowania miasta, doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego, doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, usługi architektoniczne w zakresie
projektowania centrów handlowych, doradztwo w zakresie
projektów architektonicznych i budowlanych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, planowanie i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży detalicznej,
projektowanie wież antenowych dla nowych obiektów,
przeglądy konstrukcji stalowych, ekspertyzy konstrukcji
stalowych.
(210) 486985
(220) 2018 06 11
(731) APOSTOLU JORGO, Police
(540) AthEnA

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.14, 26.04.18, 02.03.01, 02.03.16, 02.03.22,
02.03.23, 02.03.25, 23.05.05
(510), (511) 1 humus, pokrycia humusowe, preparaty hamujące kiełkowanie warzyw, kompost, środki do konserwowania kwiatów, kora garbarska, kora przekompostowana, preparaty z mikroelementami dla roślin, nawozy użyźniające glebę,
środki chemiczne dla ogrodnictwa (z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów) oraz środki przeciw pasożytom,
preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty do oklejania
drzew stosowane w sadownictwie, sadza do celów przemysłowych lub rolniczych, środki do smarowania dla ogrodnictwa, nawóz torfowy, substraty torfowe, torfy ogrodnicze,
torfowe doniczki dla ogrodnictwa, wosk do szczepienia
drzew, ziemia do upraw, ziemia próchnicza, ziemia torfowa
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specjalistyczna, 20 palety niemetalowe, palety transportowe
niemetalowe, palety załadowcze niemetalowe, opakowania drewniane, skrzynie z drewna, skrzynki lęgowe, ramki
do uli, stojaki na pasze, podpórki do roślin, kwietniki, drabiny
z drewna, 31 darń naturalna, dynie, rozsada grzybni pieczarkowej, kora surowa, krzewy, kwiaty naturalne, maty słomiane
do pokrycia humusu, torf na ściółkę, kora do ściółkowania,
ściółka, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej: humusu,
pokryć humusowych, preparatów hamujących kiełkowanie warzyw, kompostu, środków do konserwowania kwiatów, kory garbarskiej, kory, kory przekompostowanej, kory
do ściółkowania, preparatów z mikroelementami dla roślin,
nawozów użyźniających glebę, środków chemicznych dla
ogrodnictwa (z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów) oraz środków przeciw pasożytom, preparatów
do regulacji wzrostu roślin, preparatów do oklejania drzew
stosowanych w sadownictwie, sadzy do celów przemysłowych lub rolniczych, środków do smarowania dla ogrodnictwa, ściółki, nawozu torfowego, substratów torfowych,
torfów ogrodniczych, torfowych doniczek dla ogrodnictwa,
wosku do szczepienia drzew, ziemi do upraw, ziemi próchniczej, ziemi torfowej specjalistycznej, palet niemetalowych,
palet transportowych niemetalowych, palet załadowczych
niemetalowych, opakowań drewnianych, skrzyń z drewna,
skrzynek lęgowych, ramek do uli, palików, stojaków na pasze, podpórek do roślin, kwietników, drabin z drewna, darni
naturalnej, dyni, rozsady grzybni pieczarkowej, kory surowej,
krzewów, kwiatów naturalnych, mat słomianych do pokrycia
humusu, torfu na ściółkę, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej: humusu, pokryć humusowych, preparatów hamujących
kiełkowanie warzyw, kompostu, środków do konserwowania
kwiatów, kory garbarskiej, kory, kory przekompostowanej,
kory do ściółkowania, preparatów z mikroelementami dla
roślin, nawozów użyźniających glebę, środków chemicznych
dla ogrodnictwa (z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów) oraz środków przeciw pasożytom, preparatów
do regulacji wzrostu roślin, preparatów do oklejania drzew
stosowanych w sadownictwie, sadzy do celów przemysłowych lub rolniczych, środków do smarowania dla ogrodnictwa, ściółki, nawozu torfowego, substratów torfowych,
torfów ogrodniczych, torfowych doniczek dla ogrodnictwa,
wosku do szczepienia drzew, ziemi do upraw, ziemi próchniczej, ziemi torfowej specjalistycznej, palet niemetalowych,
palet transportowych niemetalowych, palet załadowczych
niemetalowych, opakowań drewnianych, skrzyń z drewna,
skrzynek lęgowych, ramek do uli, palików, stojaków na pasze, podpórek do roślin, kwietników, drabin z drewna, darni
naturalnej, dyni, rozsady grzybni pieczarkowej, kory surowej,
krzewów, kwiatów naturalnych, mat słomianych do pokrycia
humusu, torfu na ściółkę.
487282
(220) 2018 06 19
OSEWSKI TOMASZ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
WIBAR, Warszawa
(540) WIBAR
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, trasy kablowe, oświetlenie ogólne i awaryjne, rozdzielnie energii elektrycznej,
aplikacje monitorujące i zarządzające budynkiem wraz
z ich wizualizacją, 37 usługi instalacji systemów ogrzewania,
klimatyzacji, zasilania, instalacje teletechniczne, instalacje
systemów alarmowych, instalacje przeciwpożarowe, usługi
budowlane, usługi remontowe w branży budowlanej, wznoszenie i remontowanie budynków, instalowanie połączeń
wyrównawczych, naprawa lub konserwacja generatorów
energii elektrycznej, naprawa i konserwacja aparatów elektrycznych, energetycznych oraz sterowniczych, 42 doradz(210)
(731)
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two techniczne, projektowanie techniczne, projektowanie
budowlane, projektowanie konstrukcji,projektowanie budynków mieszkalnych, przemysłowych, technicznych, projektowanie wnętrz.
487532
(220) 2018 07 30
TOPTEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Toptextil outdoor

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.03.04
(510), (511) 22 materiały na obicia (z wyjątkiem gum lub
tworzyw sztucznych), w tym na obicia mebli ogrodowych,
materiały tapicerskie, w tym materiały wodoodporne i impregnowane oraz do mebli ogrodowych, 24 materiały włókiennicze, w tym do mebli ogrodowych, tkaniny, w tym tkaniny
obiciowe, tkaniny do mebli ogrodowych, okładziny do mebli
z materiałów tekstylnych, mianowicie pokrowce oraz narzuty
do mebli, w tym ogrodowych, tkaniny ognioodporne, tkaniny trudnopalne, materiały tapicerskie, w tym do mebli ogrodowych, materiały i tkaniny wodoodporne, w tym do mebli
ogrodowych, obrusy, serwety, materiały na pościel, pościel,
ręczniki, pokrowce, śpiwory, materiały i tkaniny impregnowane, w tym do mebli ogrodowych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz import i eksport: materiałów i tkanin na obicia,
w tym na meble ogrodowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna
oraz import i eksport: materiałów i tkanin tapicerskich, w tym
materiałów wodoodpornych i impregnowanych, materiałów
i tkanin włókienniczych, okładzin do mebli z materiałów tekstylnych, pokrowców oraz narzut do mebli, materiałów i tkanin ognioodpornych, materiałów i tkanin trudnopalnych,
wszystkich wymienionych także do mebli ogrodowych,
sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz import i eksport: obrusów, serwet, materiałów na pościel, pościeli, ręczników, pokrowców i śpiworów.
(210) 487596
(220) 2018 06 27
(731) KOCYGA SŁAWOMIR, Częstochowa
(540) ECO GARDEN PAVILON
(510), (511) 1 kompost, 6 metalowe inspekty, pojemniki
na kompost metalowe, 19 niemetalowe inspekty, 20 pojemniki kompostowe wytwarzane z tworzyw sztucznych,
21 karmniki i klatki dla ptaków, pojemniki na kompost
do użytku domowego, 40 recykling odpadków i odpadów.
487678
(220) 2018 06 29
FRIZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miszewko
(540) FRIZO
(210)
(731)

(531) 29.01.04, 29.01.11, 26.05.04, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05
(510), (511) 11 aparatura i instalacje chłodnicze, instalacje
chłodnic do cieczy, aparatura i urządzenia chłodnicze, komory chłodnicze, pojemniki chłodnicze, szafy chłodnicze,
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instalacje i urządzenia do chłodzenia, wymienniki ciepła
nie będące częściami maszyn, zasobniki ciepła, instalacje
sanitarne, czyste komory, dmuchawy jako części instalacji
do nawiewu, filtry jako części instalacji domowych lub przemysłowych, filtry powietrza do klimatyzacji, instalacje wodociągowe, instalacje klimatyzacji, urządzenia klimatyzacji,
instalacje do klimatyzacji w pojazdach, kondensatory gazów inne niż części maszyn, kotły do pralni, kotły grzewcze,
kanały kominowe do kotłów grzewczych, rury do kotłów
grzewczych, urządzenia zasilające do kotłów grzewczych,
naczynia do instalacji centralnego ogrzewania, aparatura
i urządzenia do oczyszczania powietrza, pompy ciepła, instalacje do filtrowania powietrza, instalacje klimatyzacyjne
powietrza, urządzenia do chłodzenia powietrza, przewody
jako części instalacji sanitarnych, rury będące częściami instalacji sanitarnych, rury kotłowe centralnego ogrzewania,
instalacje i aparatura sanitarna, instalacje do schładzania
wody, wyciągi wentylacji, wyciągi wentylacji do laboratoriów, aparatura do wentylacji i klimatyzacji, wyciągi wentylacyjne, wentylatory klimatyzacyjne, aparatura i instalacja
do zmiękczania wody, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, instalacje do dystrybucji wody, instalacje
do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę,
podgrzewacze wody, zbiorniki ciśnieniowe wody, regulatory do wyciągów ogrzewnictwa, zasuwy kominowe, wyciągi do ogrzewnictwa, zamrażarki, 37 budowa i konserwacja
rurociągów, budownictwo przemysłowe, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie i naprawy urządzeń
dla chłodnictwa, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, izolowanie budynków, montaż i naprawy
instalacji grzewczych, 42 badania techniczne, badania
w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie planowania
zużycia energii, inżynieria techniczna, opracowywanie projektów technicznych.
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do leczenia oparzeń, środek przeciw zrogowaceniom, tłuszcze do celów medycznych, wazelina do celów medycznych,
zioła lecznicze, pomady do celów medycznych, 35 reklama,
reklama korespondencyjna, reklama on-line 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, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów],
telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi aukcyjne, usługi marketingowe, usługi
menedżerskie dla sportowców, usługi w zakresie wywiadu
konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego,
usługi agencji importowo-eksportowych, sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym i za pośrednictwem globalnej
sieci internetowej, a także wysyłkowej wyrobów kosmetycznych i środków sanitarnych przeznaczonych także dla
niemowląt, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
materiałów medycznych, sprzedaż detaliczna środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą.
487735
(220) 2018 07 02
MONEVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) MONEVI PMU & COSMETOLOGY
(210)
(731)

(210) 487710
(220) 2018 07 02
(731) STACHOWSKI MICHAŁ, Gdańsk
(540) ZASPA
(531)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.19, 17.01.01, 05.11.99, 26.01.01
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, balsamy
inne niż do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed
promieniowaniem słonecznym, kosmetyki, kosmetyki dla
dzieci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, preparaty do higieny intymnej
lub dezodorujących, zestawy kosmetyków, preparaty fitokosmetyczne, tłuszcze do celów kosmetycznych, wazelina
kosmetyczna, zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne
niż do celów medycznych, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, 5 maści do celów farmaceutycznych, maści do celów
leczniczych, maści przeciw oparzeniom słonecznym, maści przeciw odmrożeniom, mazidła, preparaty do leczenia
trądziku, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty na hemoroidy, preparaty na odmrożenia, środek

27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.22, 29.01.12, 26.04.01,
26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 41 szkolenie w zakresie kosmetyki i urody - makijaż permanentny, usługi edukacyjne w postaci szkół kosmetycznych, szkolenia edukacyjne, zapewnienie kursów
i szkoleń, 44 usługi makijażu permanentnego, laserowe usuwanie tatuażu, chirurgia kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne,
doradztwo dot. urody, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami
do celów kosmetycznych, zabiegi kosmetyczne.
(210) 487948
(220) 2013 07 12
(731) Natural Alternatives International, Inc., Carlsbad, US
(540) CarnoSyn
(510), (511) 5 witaminy i suplementy odżywcze, suplementy
diety w postaci odżywczych batonów i odżywczych napojów, suplementy diety zawierające ekstrakty z owoców, witaminy i suplementy odżywcze przeznaczone do zwiększenia
wytrzymałości, wydajności pracy mięśni i masy mięśniowej.
(210)
(731)

487962
(220) 2018 07 09
GOLDWINGS FLIGHT ACADEMY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
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(540) GOLDWINGS WARSAW FLIGHT SIMULATORS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 03.07.17
(510), (511) 9 symulatory do sterowania i kontroli pojazdów.
487978
(220) 2018 07 09
MĄCZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wawrzeńczyce
(540) ZDRO-FIT MĄCZKA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 31 świeże warzywa i owoce, świeże warzywa i owoce obranie i zapakowanie lub obrane, pokrojone
i zapakowane.
(210) 488102
(220) 2018 07 11
(731) EURO BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) e e-smart

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.13.25, 26.04.02
(510), (511) 36 ubezpieczenia i finanse, usługi dotyczące
spraw finansowych i monetarnych, usługi bankowe, usługi
kredytowe, usługi związane z czekami podróżnymi i akredytywami, usługi w zakresie gromadzenia środków finansowych i ich lokowania.
(210) 488261
(220) 2018 07 16
(731) WĘGRZYN ANDRZEJ, Kraków
(540) Betonoplast
(510), (511) 1 alkaliczne związki żrące, apretura do klejów,
barwniki chemiczne do emalii i szkła, biologiczne preparaty
do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, chemikalia do zapobiegania pleśni i rdzy, chemikalia organiczne
do czyszczenia, czterochlorek acetylenu, dehydranty do celów przemysłowych, detergenty stosowane w procesach
produkcyjnych, dodatki chemiczne do płuczek wiertniczych,
dodatki chemiczne do środków grzybobójczych, dodatki
chemiczne do środków owadobójczych, domieszki przeciwmrozowe do betonu, domieszki przyspieszające czas wiązania do betonu, domieszki uplastyczniające do betonu, domieszki uszczelniające do betonu, doniczki na torf dla
ogrodnictwa, gaz do aerozoli, gaz ochronny stosowany przy
spawaniu, gleba próchnicza, guma arabska do celów przemysłowych, gumowe materiały do klejenia inne niż do użyt-
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ku biurowego lub domowego, iłowe płuczki wiertnicze, jodki alkaliczne do celów przemysłowych, kity szklarskie, klej
rybi inny niż do papieru lub do użytku domowego lub
do środków spożywczych, klej skrobiowy do celów innych
niż papiernicze i domowe, klejące substancje do szczepienia
drzew, kleje dekstrynowe, kleje do afiszy, kleje do celów
przemysłowych, kleje do obuwia, kleje do płytek ceramicznych, kleje do tapet, kleje do tapet ściennych, kleje glutenowe nie do użytku biurowego lub domowego, kultury mikroorganizmów inne niż do celów medycznych lub
weterynaryjnych, kwasoodporne mieszaniny chemiczne,
lepy na ptaki, maści do szczepienia drzew, materiały
do ochrony przed ogniem, materiały ognioodporne, materiały przylepne do celów przemysłowych, materiały syntetyczne do absorpcji oleju, mieszanka ceramiczna do spiekania ziarnista i sypka, mieszanki do gaśnic, mieszanki
do produkcji ceramiki technicznej, nawozy azotowe, nawozy
dla rolnictwa, nawozy fosforanowe, nawozy solne, nawozy
superfosfaty, nawozy użyźniające glebę, nawóz cyjanamid
wapniowy, nawóz ściółkowy, nawóz torfowy, nawóz wapno
azotowe, nawóz z wodorostów, nawóz żużlowy, neutralizatory gazów toksycznych, ochronny gaz stosowany przy spawaniu, olejowe spoiwa, kity, lepiki, papier lakmusowy, plastyfikatory do zapraw murarskich, plastyfikatory do zapraw
tynkarskich, płyny do odsiarczania baterii elektrycznych, płyny wzmacniające działanie materiałów ściernych, podłoża
dla upraw bezgruntowych stosowane w rolnictwie, podłoże
glinicowe i keramzytowe do uprawy hydroponicznej, pokrycia humusowe, preparaty antystatyczne inne niż do użytku
domowego, preparaty bakteryjne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, preparaty chemiczne do czyszczenia grzejników, preparaty chemiczne do lutowania, preparaty chemiczne do spawania, preparaty chemiczne
do usuwanie osadu węglowego z silników, preparaty chemiczne do uzdatniania wody, preparaty chemiczne do wytwarzania barwników, preparaty chemiczne do wytwarzania
farb, preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom winorośli, preparaty chemiczne zabezpieczające przed śniecią
zbożową, preparaty chłodnicze, preparaty diagnostyczne
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty do klejenia, gruntowania, preparaty do konserwacji cegły z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji
ceramiki z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji
gumy i/lub kauczuku, preparaty do konserwacji kwiatów,
preparaty do konserwacji murów z wyjątkiem farb i olejów,
preparaty do lutowania, preparaty do matowienia emalii lub
szkła, preparaty do nawożenia gleby, preparaty do oczyszczania gazu, preparaty do oklejania drzew stosowane w sadownictwie, preparaty do usuwania osadu inne niż stosowane w gospodarstwie domowym, preparaty do usuwania
smarów stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do uzdatniania wody, preparaty do użyźniania gleby, preparaty do zmiękczania wody, preparaty impregnujące spoiwa,
z wyjątkiem farb, preparaty konserwujące stosowane w murarstwie z wyłączeniem farb i olejów, preparaty przeciw wilgoci stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, preparaty
przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie z wyjątkiem
farb, preparaty z mikroelementami dla roślin, preparaty z mikroorganizmów inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty zapobiegające matowieniu soczewki,
preparaty zapobiegające tworzeniu się powłoki osadowej,
produkty chemiczne do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego, produkty żelujące i spulchniające alginiany
do celów innych niż spożywcze, przewiązki klejące stosowane w ogrodnictwie, rozpuszczalniki do lakierów, roztwory
zakwaszone do ładowania baterii, saletra, składniki do gwin-
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towania, skrobia do celów przemysłowych, skrobiowe zaczyny, środki klejące inne niż do użytku biurowego i domowego, sole metali alkalicznych, spoiwa do betonu, spoiwa
impregnujące chemikalia, z wyjątkiem farb, spoiwa, substancje klejące do naprawy stłuczonych przedmiotów, substancje do naprawy dętek, substancje do naprawy opon, substancje do usuwania tapet ściennych, substancje klejące
do naprawy stłuczonych przedmiotów, substancje utwardzające do fluatowania, substancje zapobiegające zamarzaniu, syntetyczne żywice w stanie surowym, szkliwo do ceramiki, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów,
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne do czyszczenia kominów, środki chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych, środki chemiczne do napowietrzania betonu, środki chemiczne do ożywiania
kolorów do celów przemysłowych, środki chemiczne przeciwdziałające matowieniu szyb, środki do konserwacji betonu z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji cegieł
z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji cementu
z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji ceramiki
z wyjątkiem farb i olejów, środki do matowienia, środki
do matowienia szkła, środki do ochrony nasion, środki
do usuwania nafty, środki gaśnicze, środki impregnujące beton, środki utwardzające i klejące beton, środki zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie z wyjątkiem
farb, topniki do lutowania, topniki do spawania, węgiel aktywny, woda destylowana, wosk do szczepienia drzew, woski
do czyszczenia, zakwaszone roztwory do ładowania akumulatorów, zakwaszone roztwory do ładowania baterii, ziemia
do upraw, ziemia okrzemkowa, żywice akrylowe w stanie
surowym, 2 arkusze folii srebra, asafetyda, gumożywice, balsam kanadyjski, barwnik sadza, barwnik sadza piecowa,
barwnik tlenek kobaltu, barwniki alizaryny, barwniki anilinowe, barwniki do drewna, bejce do drewna, biele, barwniki
lub farby, błyszczące srebro, farba stosowana w ceramice,
czernidła, barwniki lub farby, czerwień ołowiana, drewno
barwiące, ekstrakt z drewna farbiarskiego, emalie do malowania, emalie, lakiery, emulsje podkładowe, emulsje srebrne,
pigmenty, farba lśniąca platyna stosowana w ceramice, farbki, barwniki lub farby, farby, farby akrylowe, farby aluminiowe,
farby bakteriobójcze, farby gruntowe do drewna, farby lateksowe, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby podkładowe - gruntujące, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby
stosowane w ceramice, farby wodne klejowe lub kazeinowe,
farby zawierające azbest, folie ciekłe hydroizolacyjne, folie
metaliczne dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
glejta ołowiowa, grunty akrylowe, gumiguta stosowana
w malarstwie, kalafonia, karbonyl do konserwacji drewna, kit
rzeźbiarski, kit stolarski, koloranty, kreozot do ochrony drewna, lakier asfaltowy, lakier bitumiczny, lakier kopalowy, lakiery,
lakiery do powlekania brązem, metale w proszku dla malarzy
dekoratorów, drukarzy i artystów, mleko wapienne, oleje
do konserwacji drewna, oleje przeciwrdzewne, ołowiana
czerwień, minia, ołowiana pomarańcz, glejta, pigment bezwodnik tytanu, pigment biel cynkowa, pigment sadza, pigmenty, pigmenty srebra jako emulsje do wyrobów ceramicznych, platyna lśniąca jako farba stosowana w ceramice,
platyna lśniąca, farba stosowana w ceramice, podkłady
do malowania i lakierowania drewna, powłoki do krycia smołą, farby, powłoki zabezpieczające przed korozją podwozie
pojazdów, powłoki, farby, powłoki, farby do krycia dachów,
preparaty do konserwacji drewna, preparaty zabezpieczające do metali, preparaty zabezpieczające przed rdzą, preparaty zapobiegające matowieniu metali, proszek brązowy
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do malowania, proszek glinu do malowania, proszek glinu
do malowania dla malarzy, artystów i dekoratorów, proszki
do srebrzenia, rozcieńczalnik do farb terpentyna, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki do lakierów, roztwór wapna gaszonego w wodzie, roztwór wodny wapna gaszonego, smary przeciwrdzewne, spoiwa do farb, srebrna pasta, sykatywy,
środki wysuszające do farb, powłoki, środki antykorozyjne,
taśmy antykorozyjne, tusz do grawerowania, utrwalacze
do farb akwarelowych, utrwalacze, lakiery, zagęszczacze
do barwników, zagęszczacze do farb, złoto lśniące farba stosowana w ceramice, 17 masy do spoinowania, wypełniania
i uszczelniania, masy uszczelniające, masy uszczelniające
akrylowe, masy wypełniająco - naprawcze, 19 alabaster, arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania dróg, asfalt,
balustrady, baraki, belki niemetalowe, belki policzkowe i/lub
wangi - niemetalowe części schodów, belki stropowe niemetalowe, beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, bitumy, boazeria niemetalowa, boazerie, bramy
niemetalowe, bruki odblaskowe, brykiety z wytłoków z trzciny cukrowej - materiał budowlany, budowlane materiały niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, cegły, cement,
cement azbestowy, cement do budowy paleniska, cement
do budowy pieca hutniczego, cement magnezjowy, dachówka łupkowa, dachówki holenderskie - esówki, holenderki, dachówki niemetalowe, deflektory kominkowe niemetalowe, deski podłogowe, deski, drewno budowlane,
drewniane forniry, drewniane półfabrykaty tarte, drewno
budowlane, drewno częściowo obrobione, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, drewno na bednarską klepkę, drewno na fornir, drewno na profile, drewno
obrobione, drewno użytkowe, drzwi harmonijkowe niemetalowe, drzwi niemetalowe, dźwigary niemetalowe, elementy konstrukcyjne akwariów, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, figurki, posążki z kamienia, betonu
lub marmuru, filc dla budownictwa, forniry, futryny drzwiowe niemetalowe, ganki niemetalowe - przybudówki, geotekstylia, gips, glina, glina ceglarska, glina garncarska - surowiec,
glina ogniotrwała, gładzie szpachlowe, granit, granulat szklany do znakowania dróg, grzędy, gzymsy niemetalowe, kamienie żaroodporne, kamień, kamień budowlany, kamień
żużlowy, kanały, dukty niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, karton budowlany, karton z miazgi
drzewnej, kesony dla budownictwa podwodnego, kolejowe
podkłady niemetalowe, kominowe trzony niemetalowe, kominy niemetalowe, konstrukcje altan, konstrukcje budowlane
niemetalowe, konstrukcje niemetalowe basenów kąpielowych, konstrukcje niemetalowe na lodowiskach, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, korek sprasowany, kostka brukowa drewniana, kratownice niemetalowe,
kraty niemetalowe, kreda - surowiec, krokwie dachowe, kruszywo klinkierowe, kruszywo szamotowe żaroodporne,
kryształ górski, krzemionka ksylolit, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, kształtowniki niemetalowe, kurniki
niemetalowe, kwarc, legary kolejowe niemetalowe, listwy
niemetalowe, łupek twardy, łupki dachowe, malarskie komory natryskowe niemetalowe, margiel wapienny, marmur,
masy szpachlowe, masy wyrównujące, maszty niemetalowe
dla linii elektroenergetycznych, maszty, słupy niemetalowe,
materiały budowlane niemetalowe, materiały do budowy
i pokryć dróg, materiały do pokryć nawierzchni dróg, materiały ścienne z betonu i ceramiczne, gazobetonowe, materiały wiążące do naprawy dróg, materiały wiążące do produkcji
brykietów, materiały wiążące do produkcji kamieniarskiej,
mieszanki piasku i cementu, przewodzące zaprawy klejowe,
moskitiery niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, nadproża niemetalowe, nagrobki, nasady kominkowe niemetalowe,
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nawierzchnie drogowe odblaskowe, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe elementy
konstrukcyjne dla budownictwa, niemetalowe konstrukcje
pokryć dachowych, oblicówki niemetalowe dla budownictwa, obudowy kominkowe niemetalowe, obudowy niemetalowe grobów lub grobowców, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe,
ogrodzenia niemetalowe do nagrobków lub grobów, ogrodzenia żeberkowane niemetalowe, okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, okiennice niemetalowe,
okładziny drewniane, okładziny niemetalowe dla budownictwa, okna niemetalowe, okna skrzynkowe niemetalowe,
okrycia niemetalowe dla budownictwa, oliwin dla budownictwa, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, pachołki do cumowania niemetalowe, palisady niemetalowe, papa, parkiety, piasek do akwariów, piasek litograficzny, srebrny, piasek,
z wyjątkiem piasku formierskiego, piaskowiec dla budownictwa, platformy podwodne niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki parkietowe niemetalowe, płytki podłogowe niemetalowe,
płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, płyty drogowe niemetalowe, płyty drogowe odblaskowe, płyty drzwiowe niemetalowe, płyty nagrobne niemetalowe, płyty niemetalowe,
podkłady gruntujące - wzmacniające, podkłady niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
dachowe niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające ogniwa fotoelektryczne, pokrycia niemetalowe dla
budownictwa, pokrycia niemetalowe ścienne, pokrywy
do włazów niemetalowe, pomosty pływające do cumowania niemetalowe, pomosty prefabrykowane niemetalowe,
powłoki - materiały budowlane, powłoki cementowe ognioodporne, profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów, proszek łupkowy, przedłużacze kominowe niemetalowe, przewody ciśnieniowe niemetalowe,
ramy niemetalowe dla cieplarni, ramy niemetalowe dla
szklarni, ramy okienne niemetalowe, rury drenażowe niemetalowe, rury kamionkowe, rury spustowe niemetalowe, rury
wodociągowe niemetalowe, rusztowania niemetalowe, rynny niemetalowe, schodnie niemetalowe, schody niemetalowe, silosy niemetalowe, skały wapienne, sklejka, sklepienia
grobów niemetalowe, skrzynki na listy murowane, słupy cementowe, slupy niemetalowe, słupy niemetalowe dla linii
elektroenergetycznych, słupy ogłoszeniowe niemetalowe,
słupy telegraficzne niemetalowe, smoła, smoła powęglowa,
spustowe rury niemetalowe, stele nagrobkowe niemetalowe, stopnie schodów niemetalowe, sufity niemetalowe,
szalówki - ciesielstwo, szalunki niemetalowe do betonu,
szklarnie przenośne niemetalowe, szkło alabastrowe, szkło
bezodpryskowe, szkło budowlane, szkło izolacyjne wykorzystywane w budownictwie, szkło okienne dla budownictwa,
szkło walcowane, okienne dla budownictwa, szkło witrażowe, sztuczny kamień, sztywne rury niemetalowe stosowane
w budownictwie, szyny winylowe - materiały budowlane,
ścianki działowe niemetalowe, ścianki palowe niemetalowe,
ścianki szczelne niemetalowe, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, tablice pamiątkowe niemetalowe, tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, tabliczki nagrobkowe niemetalowe, tarcica, taśmy
smołowane dla budownictwa, tektura budowlana, tektura
budowlana asfaltowana, terakota, tłuczeń, trzcina - materiał
budowlany, tuf wapienny, tynk, tynk mozaikowy, urządzenia
niemetalowe do parkowania rowerów, wapień, wapno, wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące przed słońcem,
wykładziny niemetalowe dla budownictwa, wykończeniowe
elementy dachów, niemetalowe, wyroby kamieniarskie, wytwory wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, zaczyn
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cementowy, zaprawa azbestowa, zaprawy budowlane, zaprawy do klejenia, szpachlowania gazobetonu, zaprawy klejące, zawory przewodów drenażowych, niemetalowe
i nie z tworzyw sztucznych, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki murowane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki niemetalowe,
nieświecące, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, żaluzje niemetalowe, żaluzje zewnętrzne niemetalowe
i nietekstylne, żużel - materiał budowlany, żwir, żwir do akwariów, żwir gruboziarnisty.
(210) 488262
(220) 2018 07 16
(731) WĘGRZYN ANDRZEJ, Kraków
(540) Cementoplast
(510), (511) 1 alkaliczne związki żrące, apretura do klejów,
barwniki chemiczne do emalii i szkła, biologiczne preparaty
do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, chemikalia do zapobiegania pleśni i rdzy, chemikalia organiczne
do czyszczenia, czterochlorek acetylenu, dehydranty do celów przemysłowych, detergenty stosowane w procesach
produkcyjnych, dodatki chemiczne do płuczek wiertniczych,
dodatki chemiczne do środków grzybobójczych, dodatki
chemiczne do środków owadobójczych, domieszki przeciwmrozowe do betonu, domieszki przyspieszające czas wiązania do betonu, domieszki uplastyczniające do betonu, domieszki uszczelniające do betonu, doniczki na torf dla
ogrodnictwa, gaz do aerozoli, gaz ochronny stosowany przy
spawaniu, gleba próchnicza, guma arabska do celów przemysłowych, gumowe materiały do klejenia inne niż do użytku biurowego lub domowego, iłowe płuczki wiertnicze, jodki alkaliczne do celów przemysłowych, kity szklarskie, klej
rybi inny niż do papieru lub do użytku domowego lub
do środków spożywczych, klej skrobiowy do celów innych
niż papiernicze i domowe, klejące substancje do szczepienia
drzew, kleje dekstrynowe, kleje do afiszy, kleje do celów
przemysłowych, kleje do obuwia, kleje do płytek ceramicznych, kleje do tapet, kleje do tapet ściennych, kleje glutenowe
nie do użytku biurowego lub domowego, kultury mikroorganizmów inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
kwasoodporne mieszaniny chemiczne, lepy na ptaki, maści
do szczepienia drzew, materiały do ochrony przed ogniem,
materiały ognioodporne, materiały przylepne do celów
przemysłowych, materiały syntetyczne do absorpcji oleju,
mieszanka ceramiczna do spiekania ziarnista i sypka, mieszanki do gaśnic, mieszanki do produkcji ceramiki technicznej,
nawozy azotowe, nawozy dla rolnictwa, nawozy fosforanowe,
nawozy solne, nawozy superfosfaty, nawozy użyźniające glebę, nawóz cyjanamid wapniowy, nawóz ściółkowy, nawóz torfowy, nawóz wapno azotowe, nawóz z wodorostów, nawóz
żużlowy, neutralizatory gazów toksycznych, ochronny gaz
stosowany przy spawaniu, olejowe spoiwa, kity, lepiki, papier
lakmusowy, plastyfikatory do zapraw murarskich, plastyfikatory do zapraw tynkarskich, płyny do odsiarczania baterii
elektrycznych, płyny wzmacniające działanie materiałów
ściernych, podłoża dla upraw bezgruntowych stosowane
w rolnictwie, podłoże glinicowe i keramzytowe do uprawy
hydroponicznej, pokrycia humusowe, preparaty antystatyczne inne niż do użytku domowego, preparaty bakteryjne
do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, preparaty
chemiczne do czyszczenia grzejników, preparaty chemiczne
do lutowania, preparaty chemiczne do spawania, preparaty
chemiczne do usuwanie osadu węglowego z silników, preparaty chemiczne do uzdatniania wody, preparaty chemiczne do wytwarzania barwników, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, preparaty chemiczne do zapobiegania
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chorobom winorośli, preparaty chemiczne zabezpieczające
przed śniecią zbożową, preparaty chłodnicze, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty do klejenia, gruntowania, preparaty do konserwacji cegły z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji
cementu z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji
ceramiki z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji
gumy i/lub kauczuku, preparaty do konserwacji kwiatów,
preparaty do konserwacji murów z wyjątkiem farb i olejów,
preparaty do lutowania, preparaty do matowienia emalii lub
szkła, preparaty do nawożenia gleby, preparaty do oczyszczania gazu, preparaty do oklejania drzew stosowane w sadownictwie, preparaty do usuwania osadu inne niż stosowane w gospodarstwie domowym, preparaty do usuwania
smarów stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do uzdatniania wody, preparaty do użyźniania gleby, preparaty do zmiękczania wody, preparaty impregnujące spoiwa,
z wyjątkiem farb, preparaty konserwujące stosowane w murarstwie z wyłączeniem farb i olejów, preparaty przeciw wilgoci stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, preparaty
przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie z wyjątkiem
farb, preparaty z mikroelementami dla roślin, preparaty z mikroorganizmów inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty zapobiegające matowieniu soczewki,
preparaty zapobiegające tworzeniu się powłoki osadowej,
produkty chemiczne do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego, produkty żelujące i spulchniające alginiany
do celów innych niż spożywcze, przewiązki klejące stosowane w ogrodnictwie, rozpuszczalniki do lakierów, roztwory
zakwaszone do ładowania baterii, saletra, składniki do gwintowania, skrobia do celów przemysłowych, skrobiowe zaczyny, środki klejące inne niż do użytku biurowego i domowego, sole metali alkalicznych, spoiwa do betonu, spoiwa
impregnujące chemikalia, z wyjątkiem farb, spoiwa, substancje klejące do naprawy stłuczonych przedmiotów, substancje do naprawy dętek, substancje do naprawy opon, substancje do usuwania tapet ściennych, substancje klejące
do naprawy stłuczonych przedmiotów, substancje utwardzające do fluatowania, substancje zapobiegające zamarzaniu, syntetyczne żywice w stanie surowym, szkliwo do ceramiki, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla przemysłu, środki chemiczne dla
rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne
do czyszczenia kominów, środki chemiczne do impregnacji
materiałów tekstylnych, środki chemiczne do napowietrzania betonu, środki chemiczne do ożywiania kolorów do celów przemysłowych, środki chemiczne przeciwdziałające
matowieniu szyb, środki do konserwacji betonu z wyjątkiem
farb i olejów, środki do konserwacji cegieł z wyjątkiem farb
i olejów, środki do konserwacji cementu z wyjątkiem farb
i olejów, środki do konserwacji ceramiki z wyjątkiem farb
i olejów, środki do matowienia, środki do matowienia szkła,
środki do ochrony nasion, środki do usuwania nafty, środki
gaśnicze, środki impregnujące beton, środki utwardzające
i klejące beton, środki zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, topniki do lutowania,
topniki do spawania, węgiel aktywny, woda destylowana,
wosk do szczepienia drzew, woski do czyszczenia, zakwaszone roztwory do ładowania akumulatorów, zakwaszone roztwory do ładowania baterii, ziemia do upraw, ziemia okrzemkowa, żywice akrylowe w stanie surowym, 2 arkusze folii
srebra, asafetyda, gumożywice, balsam kanadyjski, barwnik
sadza, barwnik sadza piecowa, barwnik tlenek kobaltu, barwniki alizaryny, barwniki anilinowe, barwniki do drewna, bejce
do drewna, biele, barwniki lub farby, błyszczące srebro, farba
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stosowana w ceramice, czernidła, barwniki lub farby, czerwień ołowiana, drewno barwiące, ekstrakt z drewna farbiarskiego, emalie do malowania, emalie, lakiery, emulsje podkładowe, emulsje srebrne, pigmenty, farba lśniąca platyna
stosowana w ceramice, farbki, barwniki lub farby, farby, farby
akrylowe, farby aluminiowe, farby bakteriobójcze, farby
gruntowe do drewna, farby lateksowe, farby ognioodporne,
farby podkładowe, farby podkładowe - gruntujące, farby
przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w ceramice,
farby wodne klejowe lub kazeinowe, farby zawierające
azbest, folie ciekłe hydroizolacyjne, folie metaliczne dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, glejta ołowiowa, grunty akrylowe, gumiguta stosowana w malarstwie, kalafonia,
karbonyl do konserwacji drewna, kit rzeźbiarski, kit stolarski,
koloranty, kreozot do ochrony drewna, lakier asfaltowy, lakier
bitumiczny, lakier kopalowy, lakiery, lakiery do powlekania
brązem, metale w proszku dla malarzy dekoratorów, drukarzy i artystów, mleko wapienne, oleje do konserwacji drewna, oleje przeciwrdzewne, ołowiana czerwień, minia, ołowiana pomarańcz, glejta, pigment bezwodnik tytanu, pigment
biel cynkowa, pigment sadza, pigmenty, pigmenty srebra
jako emulsje do wyrobów ceramicznych, platyna lśniąca jako
farba stosowana w ceramice, platyna lśniąca, farba stosowana w ceramice, podkłady do malowania i lakierowania drewna, powłoki do krycia smołą, farby, powłoki zabezpieczające
przed korozją podwozie pojazdów, powłoki, farby, powłoki,
farby do krycia dachów, preparaty do konserwacji drewna,
preparaty zabezpieczające do metali, preparaty zabezpieczające przed rdzą, preparaty zapobiegające matowieniu
metali, proszek brązowy do malowania, proszek glinu do malowania, proszek glinu do malowania dla malarzy, artystów
i dekoratorów, proszki do srebrzenia, rozcieńczalnik do farb
terpentyna, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki do lakierów, roztwór wapna gaszonego w wodzie, roztwór wodny
wapna gaszonego, smary przeciwrdzewne, spoiwa do farb,
srebrna pasta, sykatywy, środki wysuszające do farb, powłoki,
środki antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, tusz do grawerowania, utrwalacze do farb akwarelowych, utrwalacze, lakiery,
zagęszczacze do barwników, zagęszczacze do farb, złoto
lśniące farba stosowana w ceramice, 17 masy do spoinowania, wypełniania i uszczelniania, masy uszczelniające, masy
uszczelniające akrylowe, masy wypełniająco – naprawcze,
19 alabaster, arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania dróg, asfalt, balustrady, baraki, belki niemetalowe, belki policzkowe i/lub wangi - niemetalowe części schodów,
belki stropowe niemetalowe, beton, betonowe elementy
budowlane, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, bitumy, boazeria niemetalowa, boazerie, bramy niemetalowe, bruki odblaskowe, brykiety z wytłoków z trzciny cukrowej - materiał budowlany, budowlane
materiały niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne,
cegły, cement, cement azbestowy, cement do budowy paleniska, cement do budowy pieca hutniczego, cement magnezjowy, dachówka łupkowa, dachówki holenderskie esówki, holenderki, dachówki niemetalowe, deflektory
kominkowe niemetalowe, deski podłogowe, deski, drewno
budowlane, drewniane forniry, drewniane półfabrykaty tarte, drewno budowlane, drewno częściowo obrobione, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, drewno na bednarską klepkę, drewno na fornir, drewno na profile,
drewno obrobione, drewno użytkowe, drzwi harmonijkowe
niemetalowe, drzwi niemetalowe, dźwigary niemetalowe,
elementy konstrukcyjne akwariów, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, figurki, posążki z kamienia, betonu lub marmuru, filc dla budownictwa, forniry, futryny
drzwiowe niemetalowe, ganki niemetalowe - przybudówki,
geotekstylia, gips, glina, glina ceglarska, glina garncarska - su-
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rowiec, glina ogniotrwała, gładzie szpachlowe, granit, granulat szklany do znakowania dróg, grzędy, gzymsy niemetalowe, kamienie żaroodporne, kamień, kamień budowlany,
kamień żużlowy, kanały, dukty niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, karton budowlany, karton z miazgi drzewnej, kesony dla budownictwa podwodnego, kolejowe podkłady niemetalowe, kominowe trzony niemetalowe, kominy niemetalowe, konstrukcje altan, konstrukcje
budowlane niemetalowe, konstrukcje niemetalowe basenów kąpielowych, konstrukcje niemetalowe na lodowiskach,
konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, korek sprasowany, kostka brukowa drewniana, kratownice niemetalowe, kraty niemetalowe, kreda - surowiec, krokwie dachowe, kruszywo klinkierowe, kruszywo szamotowe
żaroodporne, kryształ górski, krzemionka ksylolit, kształtki
rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, kształtowniki niemetalowe, kurniki niemetalowe, kwarc, legary kolejowe niemetalowe, listwy niemetalowe, łupek twardy, łupki dachowe,
malarskie komory natryskowe niemetalowe, margiel wapienny, marmur, masy szpachlowe, masy wyrównujące, maszty
niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, maszty, słupy
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały
do budowy i pokryć dróg, materiały do pokryć nawierzchni
dróg, materiały ścienne z betonu i ceramiczne, gazobetonowe, materiały wiążące do naprawy dróg, materiały wiążące
do produkcji brykietów, materiały wiążące do produkcji kamieniarskiej, mieszanki piasku i cementu, przewodzące zaprawy klejowe, moskitiery niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, nadproża niemetalowe, nagrobki, nasady kominkowe
niemetalowe, nawierzchnie drogowe odblaskowe, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, niemetalowe konstrukcje pokryć dachowych, oblicówki niemetalowe
dla budownictwa, obudowy kominkowe niemetalowe, obudowy niemetalowe grobów lub grobowców, ogniotrwałe
materiały budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki
cementowe, ogrodzenia niemetalowe do nagrobków lub
grobów, ogrodzenia żeberkowane niemetalowe, okienne
szkło, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, okiennice niemetalowe, okładziny drewniane, okładziny niemetalowe dla
budownictwa, okna niemetalowe, okna skrzynkowe niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, oliwin dla
budownictwa, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, pachołki
do cumowania niemetalowe, palisady niemetalowe, papa,
parkiety, piasek do akwariów, piasek litograficzny, srebrny,
piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego, piaskowiec dla budownictwa, platformy podwodne niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa,
płytki parkietowe niemetalowe, płytki podłogowe niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty
budowlane niemetalowe, płyty cementowe, płyty drogowe
niemetalowe, płyty drogowe odblaskowe, płyty drzwiowe
niemetalowe, płyty nagrobne niemetalowe, płyty niemetalowe, podkłady gruntujące - wzmacniające, podkłady niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe
zawierające ogniwa fotoelektryczne, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, pokrycia niemetalowe ścienne, pokrywy
do włazów niemetalowe, pomosty pływające do cumowania niemetalowe, pomosty prefabrykowane niemetalowe,
powłoki - materiały budowlane, powłoki cementowe ognioodporne, profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów, proszek łupkowy, przedłużacze kominowe niemetalowe, przewody ciśnieniowe niemetalowe,
ramy niemetalowe dla cieplarni, ramy niemetalowe dla
szklarni, ramy okienne niemetalowe, rury drenażowe niemetalowe, rury kamionkowe, rury spustowe niemetalowe, rury
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wodociągowe niemetalowe, rusztowania niemetalowe, rynny niemetalowe, schodnie niemetalowe, schody niemetalowe, silosy niemetalowe, skały wapienne, sklejka, sklepienia
grobów niemetalowe, skrzynki na listy murowane, słupy cementowe, slupy niemetalowe, słupy niemetalowe dla linii
elektroenergetycznych, słupy ogłoszeniowe niemetalowe,
słupy telegraficzne niemetalowe, smoła, smoła powęglowa,
spustowe rury niemetalowe, stele nagrobkowe niemetalowe, stopnie schodów niemetalowe, sufity niemetalowe, szalówki - ciesielstwo, szalunki niemetalowe do betonu, szklarnie przenośne niemetalowe, szkło alabastrowe, szkło
bezodpryskowe, szkło budowlane, szkło izolacyjne wykorzystywane w budownictwie, szkło okienne dla budownictwa,
szkło walcowane, okienne dla budownictwa, szkło witrażowe, sztuczny kamień, sztywne rury niemetalowe stosowane
w budownictwie, szyny winylowe - materiały budowlane,
ścianki działowe niemetalowe, ścianki palowe niemetalowe,
ścianki szczelne niemetalowe, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, tablice pamiątkowe niemetalowe, tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, tabliczki nagrobkowe niemetalowe, tarcica, taśmy
smołowane dla budownictwa, tektura budowlana, tektura
budowlana asfaltowana, terakota, tłuczeń, trzcina - materiał
budowlany, tuf wapienny, tynk, tynk mozaikowy, urządzenia
niemetalowe do parkowania rowerów, wapień, wapno, wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące przed słońcem,
wykładziny niemetalowe dla budownictwa, wykończeniowe
elementy dachów, niemetalowe, wyroby kamieniarskie, wytwory wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, zaczyn
cementowy, zaprawa azbestowa, zaprawy budowlane, zaprawy do klejenia, szpachlowania gazobetonu, zaprawy klejące, zawory przewodów drenażowych, niemetalowe
i nie z tworzyw sztucznych, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki murowane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki niemetalowe,
nieświecące, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, żaluzje niemetalowe, żaluzje zewnętrzne niemetalowe
i nietekstylne, żużel - materiał budowlany, żwir, żwir do akwariów, żwir gruboziarnisty.
(210) 488277
(220) 2018 07 16
(731) WĘGRZYN ANDRZEJ, Kraków
(540) GŁADŹ SZPACHLOWA MASTER MAS

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.19
(510), (511) 1 kity szklarskie, plastyfikatory do zapraw tynkarskich, preparaty do klejenia, gruntowania, środki zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie z wyjątkiem
farb, kit rzeźbiarski, kit stolarski, zaczyn cementowy, 2 emalie,
lakiery, emulsje podkładowe, farby, farby akrylowe, farby lateksowe, farby podkładowe, farby podkładowe - gruntujące, grunty akrylowe, 17 masy do spoinowania, wypełniania
i uszczelniania, masy uszczelniające, masy uszczelniające
akrylowe, masy wypełniająco-naprawcze, 19 gips [materiał
budowlany], gładzie szpachlowe, masy szpachlowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, pokrycia niemetalowe
ścienne, tynk, tynk mozaikowy, zaprawy budowlane.

Nr ZT42/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

23

(210)
(731)

488390
(220) 2018 07 18
CALFERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Karpen
(510), (511) 1 nawozy, środki chemiczne dla ogrodnictwa,
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, 5 fungicydy, herbicydy, insektycydy, biocydy, pestycydy.

w trakcie procesów legislacyjnych, opiniowania projektów
aktów prawnych, wnioskowania o ustanowienie lub zmianę
obowiązujących przepisów prawnych, opiniowania, komentowania i udzielania wyjaśnień w zakresie obowiązujących
przepisów prawa z zakresu branży winiarskiej, monitoringu
procesu legislacyjnego i przepisów prawa krajowego i UE
mających znaczenie dla prowadzenia działalności w branży
winiarskiej.

488392
(220) 2018 07 18
CALFERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Dissko
(510), (511) 1 nawozy, środki chemiczne dla ogrodnictwa,
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom, 5 fungicydy, herbicydy,
insektycydy, biocydy, pestycydy.

488412
(220) 2018 07 19
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SZYNQWKA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, przekąski
mięsne, wyroby na bazie mięsa, kabanosy, batony proteinowe, batony proteinowe na bazie mięsa, kiełbasa, parówki,
zupy.

(210)
(731)

488408
(220) 2018 07 19
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW POLSKA RADA
WINIARSTWA, Warszawa
(540) POLSKA RADA WINIARSTWA ZWIĄZEK
PRACODAWCÓW

(210)
(731)

29.01.12, 11.03.01, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 35 reklama, usługi marketingowe, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej w branży winiarskiej, promocja sprzedaży dla osób trzecich w zakresie
towarów w postaci wyrobów winiarskich oraz usług sprzedaży wyrobów winiarskich, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów promocyjnych i reklamowych w szczególności
w postaci ulotek, prospektów, materiałów drukowanych,
próbek, rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych,
dystrybucja produktów do celów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu
i publicity, usługi public relations, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, opracowywanie
i publikowanie tekstów reklamowych z zakresu branży winiarskiej, 41 organizacja konferencji, kongresów, warsztatów,
szkoleń, forów edukacyjnych w zakresie zagadnień związanych z działalnością branży winiarskiej, działalność edukacyjna i informacyjna oraz informacja o edukacji w zakresie
branży winiarskiej dla przedsiębiorców, mediów oraz konsumentów, w tym w zakresie promowania odpowiedzialnej
konsumpcji alkoholu, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, opracowywanie i publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe) z zakresu branży
winiarskiej, 45 usługi prawne w zakresie branży winiarskiej
dotyczące w szczególności przygotowywania dokumentów
prawnych, reprezentowania interesów branży winiarskiej

(210)
(731)

488479
(220) 2018 07 20
MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH
COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieszawa
(540) ANNO DOMINI 1543 Copernicus PREMIUM EST.
1921 QUALITY VODKA Multiple Distilled for Purity
MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH
COPERNICUS
(210)
(731)

(531)

(531)

19.07.09, 29.01.15, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
02.01.01, 24.05.07, 26.01.04, 26.01.14
(510), (511) 33 wódka.
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(210) 488504
(220) 2018 07 23
(731) WOLNIAK NATALIA, Stok Nowy
(540) AUREA

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.11, 29.01.12, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08, 24.09.02, 24.09.03
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, gwarancje
ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe, zawieranie
ubezpieczeń transportowych, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenie reasekuracyjne, usługi organizowania
ubezpieczeń, organizowanie ubezpieczenia, gwarantowanie ubezpieczeń, usługi gwarantowania ubezpieczeń, usługi ubezpieczeń gwarancji, usługi ubezpieczeń osobistych,
zawieranie ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenia dla
przedsiębiorstw, prywatne ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], administrowanie
działalnością ubezpieczeniową, usługi zarządzania ubezpieczeniami, informacja o ubezpieczeniach, zarządzanie
ryzykiem ubezpieczeniowym, usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego, wycena roszczeń ubezpieczeniowych,
regulowanie roszczeń ubezpieczeniowych, rozliczanie roszczeń ubezpieczeniowych, usługi dotyczące ubezpieczeń
gwarancji, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, ubezpieczenia (informacje w sprawach-), ubezpieczenia (doradztwo
w sprawach-), udostępnianie informacji o ubezpieczeniach,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, gwarancje
finansowe, gwarancje i poręczenia finansowe, informacje
finansowe i wyceny, usługi ubezpieczeniowe związane
z ugodą z dożywotnim odszkodowaniem świadczone dla
ubezpieczycieli majątku i od nieszczęśliwych wypadków,
działalność finansowa, informacje inwestycyjne, obsługa
transakcji finansowych on-line, organizowanie pożyczek
w celu zabezpieczania funduszy dla osób trzecich, pośrednictwo w usługach finansowych, pozyskiwanie kapitału,
udostępnianie i aranżowanie finansowania, finansowanie
gwarancji, udzielanie gwarancji i zabezpieczeń.
(210) 488534
(220) 2018 07 23
(731) STROSZEJN MARCIN, Włocławek
(540) lalalampa.pl
(510), (511) 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne.
(210) 488553
(220) 2018 07 23
(731) INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) 4RIDE
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(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 1 dodatki uszlachetniające do benzyny na bazie
kwasów tłuszczowych, dodatki uszlachetniające do oleju napędowego na bazie kwasów tłuszczowych, olej przekładniowy, olej do prowadnic łańcucha, płyny hamulcowe, dodatki
chemiczne do układów chłodzenia silnika, 3 środki toaletowe, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty
do czyszczenia i odświeżania, środki zapachowe do pomieszczeń, środki do czyszczenia pojazdów, środki do czyszczenia tapicerki, preparaty do prania, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry, środki konserwujące do skóry, środki
ścierne i polerskie, środki do usuwania rdzy, środki do polerowania w aerozolu, środki do nadawania połysku samochodom, środki do polerowania opon pojazdów, 4 oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, smary w sprayu, smary przemysłowe,
tłuszcze, woski i płyny, smary będące olejami przekładniowymi, oleje do smarowania, oleje silnikowe, oleje do silników
samochodowych, oleje smarujące do silników benzynowych, oleje do filtra powietrza, dodatki niechemiczne
do olejów silnikowych, dodatki niechemiczne do olejów
przekładniowych, petrochemiczne dodatki do benzyny, dodatki niechemiczne do paliwa, paliwa i materiały oświetleniowe, paliwo do pojazdów mechanicznych, świece i knoty
do oświetlenia, oleje do konserwacji skór, układ smarowania,
7 świece zapłonowe, tłoki do maszyn, pierścienie tłokowe,
sworznie tłokowe, korbowody [części silników spalinowych
wewnętrznego spalania], filtry powietrza do silników, wałki
silnika, cylindry do silników, klocki hamulcowe do maszyn,
metalowe uszczelki silników do pojazdów, niemetalowe
uszczelki silników do pojazdów, gaźniki, uszczelki do gaźnika,
uszczelki głowic cylindrów, uszczelki do pomp wodnych,
uszczelki do pokryw zaworów, uszczelki do podstawy cylindra, uszczelki do pokrywy sprzęgła, uszczelki do pokrywy
alternatora, uszczelki do misy olejowej, uszczelniacze zaworowe, zespoły łożyskowe do kół, zawory, łańcuchy rozrządu,
dysze, pompy, wały napędowe i ich elementy, sprężyny [części maszyn], tuleje do pojazdów, półksiężyce kopniaka, łożyska, sprzęgła do maszyn, jednokierunkowe sprzęgła do maszyn, sprzęgła odśrodkowe, narzędzia mechaniczne, rury
wydechowe do pojazdów lądowych, rury nośne, fajki świecy
zapłonowej, paski klinowe do silników pojazdów, filtry paliwa, pompy paliwowe, pompy hamulcowe, pompy cieczy
chłodzącej, zawory iglicowe gaźnika, filtry oleju do silników,
cewki zapłonowe [części silników spalinowych wewnętrznego spalania], bendiks, kopniak, elementy układu rozruchowego, krućce ssące, półoś, wiatraki wentylatora, drążki kierownicze, końcówki drążka, głowice, inne elementy głowic
i rozrządów, rolki wariatora, rolki prowadzące łańcuch napędowy, stojany alternatora, rozruszniki, wałki rozrządu silnika,
chłodnice do pojazdów, dźwignie zmiany biegów, dźwignie
hamulca nożnego, dźwignie sprzęgła, śruby przewodu hamulcowego, zestaw śrub tarczy hamulcowej, śruby tuningowe kolorowe, podnośniki, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe,
żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne,
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne,
do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, gaśnice, baterie elektryczne, ładowarki, syreny, ładowarki baterii
elektrycznych, ładowarki przenośne, błyskowe światła bezpieczeństwa, okulary ochronne, okulary przeciwsłoneczne,
osłony głowy, osłony przeciwodblaskowe, gumowe osłony
na lagi, parkometry, pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, radary, radia do pojazdów, urządzenia do pomiaru prędkości do pojazdów, prędkościomierze do pojazdów, odblaskowe
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kamizelki ochronne, kamizelki asekuracyjne na narty wodne,
buty [ochronne], wodoszczelne kombinezony ratownicze
zapobiegające przed utonięciem, ognioodporne kombinezony do wyścigów samochodowych do celów bezpieczeństwa, kominiarki ognioodporne, akumulatory do pojazdów,
ładowarki do akumulatorów, lampy do użytku jako sygnały
ostrzegawcze, uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia rąk, uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, kamizelki ratunkowe, czujniki, przekaźniki, przekaźniki rozrusznika, błyskowe żarówki, przełączniki
uniwersalne [elektroniczne], włączniki dotykowe, ogniwa łączące, moduły, ładowarki do akumulatorów do pojazdów
silnikowych, ochraniacze na kierownicę, naklejki termoczułe
nie do użytku medycznego, gogle, okulary, akcesoria do kasków, lampy przednie, lampy tylne, membrany gaźnika, regulatory napięcia, przerywacze kierunkowskazów, celowniki
(stacyjki), zaciski hamulcowe, termostaty cieczy chłodzącej,
łączniki przewodów wysokiego napięcia, podkładki aluminiowe przewodów hamulcowych, kondensatory, termostaty,
12 silniki do pojazdów lądowych, alarmy antywłamaniowe,
urządzenia chroniące przed kradzieżą, pasy bezpieczeństwa,
bagażniki, skrzynki do bagażników, siodełka, siedzenia kanapowe, opony, koła, korki wlewu paliwa, łańcuchy, łańcuchy
śniegowe do pojazdów mechanicznych, łańcuchy napędowe do motocykli, części wykończenia wnętrza pojazdów,
felgi do kół, pojemniki do przechowywania przystosowane
do użytku w pojazdach, błotniki, ramy pojazdów, nóżki motocyklowe, nóżki do rowerów, stojaki na pojazdy, sakwy
boczne motocyklowe, sakwy przystosowane do motocykli,
spoilery, lusterka do pojazdów, uchwyty na tablicę rejestracyjną, pokrowce na siedzenia do pojazdów, torby na motocykl, dźwignie hamulcowe do pojazdów, klamki do drzwi
pojazdów lądowych, kierownice, kierownice do motocykli,
pokrowce na kierownice pojazdów, dopasowane pokrowce
na motocykle, pokrowce na siodełka motocyklowe, kierunkowskazy do pojazdów, wskaźniki kierunkowskazów do pojazdów [inne niż lampy], manetki obrotowe do motocykli,
podnóżki motocyklowe, szyby do pojazdów, linki hamulców
do pojazdów, tarcze hamulcowe, tarcze sprzęgła do pojazdów lądowych, elementy sprzęgła do pojazdów lądowych,
przekładki sprzęgła, kosze sprzęgła, sprężyny sprzęgła, dociski sprzęgła, skrzynie biegów [części do pojazdów lądowych]
i ich elementy, wariatory, amortyzatory [części pojazdów],
linki hamulców do pojazdów, pozostałe linki, linki prędkościomierzy, linki obrotomierza, końcówki rączek kierownicy
[części motocykli], pokrowce na opony, łańcuchy do motocykli, łańcuchy do samochodów, ciężarki do wyważania kół
pojazdów, przewody paliwowe do pojazdów, zestawy naprawcze do: zawieszenia, układu hamulcowego, pomy
sprzęgła, siłownika sprzęgła, mocowania amortyzatora, gaźnika, dętki, części nadwozia pojazdów, szczęki hamulcowe
do pojazdów, zębatki kierownicze do pojazdów, pływaki,
podnóżki, urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, szyby,
pokrywy silnika, klaksony do pojazdów, przewody hamulcowe w stalowym oplocie, końcówki przewodu hamulcowego,
zewnętrzne koła wariatora, koła magnesowe, dźwignie,
dźwignie sprzęgła, przewody sprzęgła, zestawy zmieniające
wysokość zawieszenia, zbiorniki utrzymujące poziom płynów w układach hamulcowych do pojazdów, odbojniki, stopery, crash pady, korki do chłodnicy, mocowania chłodnic,
gumy zabieraka, dźwignie ssania, wentyle do opon, 16 katalogi, katalogi motocyklowe, 17 uszczelniacze płynne, korozyjne, do uszczelniania złączy, uszczelniacze olejowe przedniego zawieszenia, komplet uszczelniaczy przedniego
zawieszenia, uszczelniacze przeciwpyłowe przedniego zawieszenia, uszczelniacze wału korbowego, 18 torby, zestawy
podróżne, kufry i torby podróżne, torby bagażowe, torby
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wodoodporne, sakwy, pasy skórzane, torby na narzędzia, torby sportowe, torby alpinistyczne, laski, kijki marszowe i trekkingowe, plecaki sportowe, plecaki dla alpinistów, pokrowce
na buty i rękawice, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej,
on-line towarów takich jak: dodatki uszlachetniające do benzyny na bazie kwasów tłuszczowych, dodatki uszlachetniające do oleju napędowego na bazie kwasów tłuszczowych,
olej przekładniowy, olej do prowadnic łańcucha, płyny hamulcowe, dodatki chemiczne do układów chłodzenia silnika,
środki toaletowe, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki zapachowe do pomieszczeń, środki do czyszczenia pojazdów, środki
do czyszczenia tapicerki, preparaty do prania, preparaty
do czyszczenia i polerowania skóry, środki konserwujące
do skóry, środki ścierne i polerskie, środki do usuwania rdzy,
środki do polerowania w aerozolu, środki do nadawania połysku samochodom, środki do polerowania opon pojazdów,
oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, smary w sprayu, smary
przemysłowe, tłuszcze, woski i płyny, smary będące olejami
przekładniowymi, oleje do smarowania, oleje silnikowe, oleje
do silników samochodowych, oleje smarujące do silników
benzynowych, oleje do filtra powietrza, dodatki niechemiczne do olejów silnikowych, dodatki niechemiczne do olejów
przekładniowych, petrochemiczne dodatki do benzyny, dodatki niechemiczne do paliwa, paliwa i materiały oświetleniowe, paliwo do pojazdów mechanicznych, świece i knoty
do oświetlenia, oleje do konserwacji skór, układ smarowania,
świece zapłonowe, tłoki do maszyn, pierścienie tłokowe,
sworznie tłokowe, korbowody [części silników spalinowych
wewnętrznego spalania], filtry powietrza do silników, wałki
silnika, cylindry do silników, klocki hamulcowe do maszyn,
metalowe uszczelki silników do pojazdów, niemetalowe
uszczelki silników do pojazdów, gaźniki, uszczelki do gaźnika,
uszczelki głowic cylindrów, uszczelki do pomp wodnych,
uszczelki do pokryw zaworów, uszczelki do podstawy cylindra, uszczelki do pokrywy sprzęgła, uszczelki do pokrywy
alternatora, uszczelki do misy olejowej, uszczelniacze zaworowe, zespoły łożyskowe do kół, zawory, łańcuchy rozrządu,
dysze, pompy, wały napędowe i ich elementy, sprężyny [części maszyn], tuleje do pojazdów, półksiężyce kopniaka, łożyska, sprzęgła do maszyn, jednokierunkowe sprzęgła do maszyn, sprzęgła odśrodkowe, narzędzia mechaniczne, rury
wydechowe do pojazdów lądowych, rury nośne, fajki świecy
zapłonowej, paski klinowe do silników pojazdów, filtry paliwa, pompy paliwowe, pompy hamulcowe, pompy cieczy
chłodzącej, zawory iglicowe gaźnika, filtry oleju do silników,
cewki zapłonowe [części silników spalinowych wewnętrznego spalania], bendiks, kopniak, elementy układu rozruchowego, krućce ssące, półoś, wiatraki wentylatora, drążki kierownicze, końcówki drążka, głowice, inne elementy głowic
i rozrządów, rolki wariatora, rolki prowadzące łańcuch napędowy, stojany alternatora, rozruszniki, wałki rozrządu silnika,
chłodnice do pojazdów, dźwignie zmiany biegów, dźwignie
hamulca nożnego, dźwignie sprzęgła, śruby przewodu hamulcowego, zestaw śrub tarczy hamulcowej, śruby tuningowe kolorowe, podnośniki, urządzenia i przyrządy: naukowe,
żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne,
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne,
do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, gaśnice, baterie elektryczne, ładowarki, syreny, ładowarki baterii
elektrycznych, ładowarki przenośne, błyskowe światła bezpieczeństwa, okulary ochronne, okulary przeciwsłoneczne,
osłony głowy, osłony przeciwodblaskowe, gumowe osłony
na lagi, parkometry, pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, radary, ra-
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dia do pojazdów, urządzenia do pomiaru prędkości do pojazdów, prędkościomierze do pojazdów, odblaskowe
kamizelki ochronne, kamizelki asekuracyjne na narty wodne,
buty [ochronne], wodoszczelne kombinezony ratownicze
zapobiegające przed utonięciem, ognioodporne kombinezony do wyścigów samochodowych do celów bezpieczeństwa, kominiarki ognioodporne, akumulatory do pojazdów,
ładowarki do akumulatorów, lampy do użytku jako sygnały
ostrzegawcze, uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia rąk, uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, kamizelki ratunkowe, czujniki, przekaźniki, przekaźniki rozrusznika, błyskowe żarówki, przełączniki
uniwersalne [elektroniczne], włączniki dotykowe, ogniwa łączące, moduły, ładowarki do akumulatorów do pojazdów
silnikowych, ochraniacze na kierownicę, naklejki termoczułe
nie do użytku medycznego, gogle, okulary, akcesoria do kasków, lampy przednie, lampy tylne, membrany gaźnika, regulatory napięcia, przerywacze kierunkowskazów, celowniki
(stacyjki), zaciski hamulcowe, termostaty cieczy chłodzącej,
łączniki przewodów wysokiego napięcia, podkładki aluminiowe przewodów hamulcowych, kondensatory, termostaty,
silniki do pojazdów lądowych, alarmy antywłamaniowe,
urządzenia chroniące przed kradzieżą, pasy bezpieczeństwa,
bagażniki, skrzynki do bagażników, siodełka, siedzenia kanapowe, opony, koła, korki wlewu paliwa, łańcuchy, łańcuchy
śniegowe do pojazdów mechanicznych, łańcuchy napędowe do motocykli, części wykończenia wnętrza pojazdów,
felgi do kół, pojemniki do przechowywania przystosowane
do użytku w pojazdach, błotniki, ramy pojazdów, nóżki motocyklowe, nóżki do rowerów, stojaki na pojazdy, sakwy
boczne motocyklowe, sakwy przystosowane do motocykli,
spoilery, lusterka do pojazdów, uchwyty na tablicę rejestracyjną, pokrowce na siedzenia do pojazdów, torby na motocykl, dźwignie hamulcowe do pojazdów, klamki do drzwi
pojazdów lądowych, kierownice, kierownice do motocykli,
pokrowce na kierownice pojazdów, dopasowane pokrowce
na motocykle, pokrowce na siodełka motocyklowe, kierunkowskazy do pojazdów, wskaźniki kierunkowskazów do pojazdów [inne niż lampy], manetki obrotowe do motocykli,
podnóżki motocyklowe, szyby do pojazdów, linki hamulców
do pojazdów, tarcze hamulcowe, tarcze sprzęgła do pojazdów lądowych, elementy sprzęgła do pojazdów lądowych,
przekładki sprzęgła, kosze sprzęgła, sprężyny sprzęgła, dociski sprzęgła, skrzynie biegów [części do pojazdów lądowych]
i ich elementy, wariatory, amortyzatory [części pojazdów],
linki hamulców do pojazdów, pozostałe linki, linki prędkościomierzy, linki obrotomierza, końcówki rączek kierownicy
[części motocykli], pokrowce na opony, łańcuchy do motocykli, łańcuchy do samochodów, ciężarki do wyważania kół
pojazdów, przewody paliwowe do pojazdów, zestawy naprawcze do: zawieszenia, układu hamulcowego, pompy
sprzęgła, siłownika sprzęgła, mocowania amortyzatora, gaźnika, dętki, części nadwozia pojazdów, szczęki hamulcowe
do pojazdów, zębatki kierownicze do pojazdów, pływaki,
podnóżki, urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, szyby,
pokrywy silnika, klaksony do pojazdów, przewody hamulcowe w stalowym oplocie, końcówki przewodu hamulcowego,
zewnętrzne koła wariatora, koła magnesowe, dźwignie,
dźwignie sprzęgła, przewody sprzęgła, zestawy zmieniające
wysokość zawieszenia, zbiorniki utrzymujące poziom płynów w układach hamulcowych do pojazdów, odbojniki, stopery, crash pady, korki do chłodnicy, mocowania chłodnic,
gumy zabieraka, dźwignie ssania, wentyle do opon, katalogi,
katalogi motocyklowe, uszczelniacze płynne, korozyjne,
do uszczelniania złączy, uszczelniacze olejowe przedniego
zawieszenia, komplet uszczelniaczy przedniego zawieszenia, uszczelniacze przeciwpyłowe przedniego zawieszenia,
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uszczelniacze wału korbowego, torby, zestawy podróżne, kufry i torby podróżne, torby bagażowe, torby wodoodporne,
sakwy, pasy skórzane, torby na narzędzia, torby sportowe,
torby alpinistyczne, laski, kijki marszowe i trekkingowe, plecaki sportowe, plecaki dla alpinistów, pokrowce na buty i rękawice, materiały promocyjne i marketingowe, 37 serwis, konserwacja, naprawa opon i tankowanie pojazdów, obsługa
i naprawa pojazdów, odnawianie, instalacja części i akcesoriów pojazdów lądowych i wodnych, mycie, malowanie,
smarowanie, czyszczenie i polerowanie pojazdów lądowych
i wodnych, usługi diagnostyczne i kontrolne (przed przeprowadzeniem naprawy lub konserwacji) pojazdów lądowych
i wodnych, usługi stacji obsługi pojazdów, usługi napraw
awarii pojazdów, tuning silników i pojazdów mechanicznych,
udzielanie informacji w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów, informacje, konsultacje i doradztwo związane
ze wszystkimi wyżej wymienionymi usługami, naprawa
sprzętu sportowego.
(210) 488554
(220) 2018 07 23
(731) HYDRO-VACUUM SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) HV

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 7 pompy, pompy wodne, pompy próżniowe,
9 aparatura łączeniowa i zabezpieczająca do układów sterowania pracą urządzeń elektrycznych, 11 układy pompowe,
urządzenia wodociągowe, urządzenia grzewcze, instalacje
wodociągowe, instalacje kanalizacyjne, pompy do ścieków,
przepompownie ścieków, tłocznie ścieków, 42 usługi konstruktorskie, technologiczne w zakresie opracowania procesów odlewnictwa i obróbki metali, ekspertyz w zakresie
produkowanych wyrobów.
488559
(220) 2018 07 23
NOWA TARGOWICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Targ
(540) NOWA Targowica Nowy Targ
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie targów i jarmarków w celach handlowych lub reklamowych, planowanie, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych,
prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów
handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych
i reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
wypożyczanie stoisk handlowych, 36 wynajmowanie powierzchni i pomieszczeń handlowych, dzierżawa powierzchni i pomieszczeń handlowych, dzierżawa stoisk handlowych.
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488578
(220) 2018 07 24
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MIRAMONTI
(510), (511) 29 oleje, tłuszcze jadalne, oliwa z oliwek.

(210)
(731)
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488648
(220) 2018 07 25
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TotalCasino

(210)
(731)

488631
(220) 2018 07 25
FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cieszyn
(540) FORTUNA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, reklama banerowa, reklama zewnętrzna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych
w szczególności Internetu, reklamy radiowe i telewizyjne,
41 usługi hazardowe on-line, działalność związana z zakładami wzajemnymi, produkcja i montaż programów
telewizyjnych.
488632
(220) 2018 07 25
FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cieszyn
(540) FORTUNA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, reklama banerowa, reklama zewnętrzna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych
w szczególności Internetu, reklamy radiowe i telewizyjne,
41 usługi hazardowe on-line, działalność związana z zakładami wzajemnymi, produkcja i montaż programów
telewizyjnych.
488639
(220) 2018 07 25
ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) UZIMI
(210)
(731)

(531) 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 głośniki bezprzewodowe, bezprzewodowe
słuchawki nauszne , przenośne odtwarzacze muzyczne, słuchawki nauszne, 12 skutery elektryczne.

(531) 01.01.04, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 gry komputerowe: interaktywne, kasynowe
i gry hazardowe, oprogramowanie komputerowe do gier
komputerowych i hazardowych, 16 kupony, losy, blankiety dotyczące gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów
wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne,
foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, blankiety dotyczące wyścigów konnych, zakładów wzajemnych,
broszury dotyczące gier, biuletyny w dziedzinie gier, książki
z zasadami do gier, poradniki strategiczne do gier w karty,
książki z dziedziny gier i grania, przewodniki strategiczne
do gier karcianych w postaci czasopism, katalogi dotyczące
gier, zwłaszcza kasynowych, 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż
telewizyjne, gry towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe,
zabawki, urządzenia do gier elektronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia służące rozrywce nie zawarte w innych
klasach, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii,
zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty sprzedające
i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety lub żetonu, automaty do gier hazardowych, zdrapki
do gier loteryjnych, żetony do gier, urządzenia do gier hazardowych, urządzenia do gier komputerowych i telewizyjnych,
38 zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, udostępnianie forów on-line
do komunikacji w dziedzinie gier elektronicznych, transmisja
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści
generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji
za pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie
i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier w systemie
on line w sieci informatycznej, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal
kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych nocnych
klubów, usługi kasyn udostępnionych on-line, poprzez Internet i Intranet, obsługa komputerowych salonów gier, usługi
w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe w dziedzinie gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych,
udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier video,
gier interaktywnych w trybie on-line, organizowanie konkursów, zawodów i turniejów, w tym pomiędzy uczestnikami
gier komputerowych, prowadzenie klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier interaktywnych, usługi
wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line, działalność
sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo - festynowych (wystawy, jarmarki,
konkursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie
i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja
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programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska),
organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez
kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie
loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów, seminariów, kongresów, szkoleń,
pokazy praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie,
edycja i dystrybucja książek, wydawnictw, gazet, tekstów,
periodyków i elektronicznych mediów, obsługa publikacji
elektronicznych on-line, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, publikacja książek elektronicznych i czasopism
on-line, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, hazardzie, rozrywce,
rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi on-line.
488668
(220) 2018 07 25
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Szamamm
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ryby w cieście, sałatki ryżowe, sałatki z makaronem, sałatki
z makaronu typu rurki, sandwicze, spaghetti i klopsy, suche
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające
się z makaronów, tortille, warzywa w cieście, wrapy z kurczakiem, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie
z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, zawijane kanapki
typu wrap.
488726
(220) 2018 07 27
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WARSZAWY,
Warszawa
(540) Embassy Festival

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.13.25
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania
z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, 30 bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], bułki z nadzieniem,
burrito, cheeseburgery, ciasta zawierające mięso, dania gotowe zawierające makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których
głównym składnikiem jest ryż, dania na bazie ryżu, drób
w cieście, gotowe dania z makaronu, gotowe dania z ryżu,
gotowe pizze, gotowe posiłki w formie pizzy, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe potrawy zawierające głównie makaron, gotowe potrawy
zawierające głównie ryż, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe lunche w pudełku składające się z ryżu,
z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, hamburgery w bułkach, kanapki, kanapki z filetem z ryby, kanapki z frankfurterkami, kanapki z hamburgerem, kanapki z indykiem, kanapki
z mięsem, kanapki z parówką [hot dog], kanapki z kurczakiem, kanapki z rybą, kanapki zawierające kurczaka, kanapki
zawierające mieloną wołowinę, kanapki zawierające sałatę,
lasagne, makarony z serem, makarony zawierające nadzienia,
mięso w cieście gotowe, mięso z warzywami w cieście [pot
pie], mięso zapiekane w cieście, naleśniki, paszteciki z kiełbaskami, paszteciki z wieprzowiny, pizze gotowe, placki, placki
z kurczakiem, placki z nadzieniem z warzyw, posiłki składające się głównie z makaronów, potrawy gotowe na bazie
makaronu, potrawy gotowe zawierające makaron, potrawy
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron,
potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż,
potrawy składające się głównie z ryżu, potrawy z makaronu,

(531) 01.05.23, 26.01.03, 26.01.12, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 41 doradztwo w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, dostarczanie informacji edukacyjnych, koncerty muzyczne na żywo,
organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja
imprez rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach
edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie
imprez w celach kulturalnych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie koncertów, organizowanie koncertów muzycznych, organizowanie pokazów tanecznych, pokazy na żywo w celach rozrywkowych, pokazy
tańca na żywo, rozrywka z udziałem muzyki, usługi festiwali
muzycznych.
488818
(220) 2018 07 30
GASTRO GROUP PRIVATE LIMITED COMPANY
PRIVATE LIMITED BY SHARES (USE OF SECTION 30
EXEMPTION), Londyn, GB
(540) Pierogarnia u Kucharek pierogi tarty zupy

(210)
(731)

(531) 11.01.22, 27.05.01, 27.05.22, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi sprzedaży pierogów, tart, zup,
napojów.
488937
(220) 2018 08 02
ELEKTROWNIA OSTROŁĘKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrołęka
(540) Elektrownia Ostrołęka SPÓŁKA AKCYJNA
(210)
(731)
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(531) 26.02.01, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 energia elektryczna, mineralne paliwa, 11 aparatura i instalacje chłodnicze, instalacje do dystrybucji wody,
instalacje do klimatyzacji, klimatyzacja urządzenia, aparatura
i urządzenia do uzdatniania wody, instalacje do uzdatniania
wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, 35 działalność
gospodarcza doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, działalność gospodarcza doradztwo
w zakresie zarządzania, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 zarządzanie majątkiem nieruchomym, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych nieruchomości, 39 dystrybucja energii,
dystrybucja prądu elektrycznego, dystrybucja wody, przewożenie ładunków, transport i wyładunek odpadów, transport kolejowy, 40 wytwarzanie energii.
489016
(220) 2018 08 03
ENEVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ENEVA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 adaptory elektryczne, akceleratory wiązki elektronów, regulatory energii, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, liczniki energii elektrycznej
wykorzystujące częstotliwość radiową, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej
z energii słonecznej, maszyny do rozprowadzania energii
elektrycznej, regulatory napięcia do energii elektrycznej, źródła energii do ogrodzeń elektrycznych, przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, urządzenia do pomiaru energii elektrycznej, urządzenia do pomiaru energii cieplnej, panele
do rozdziału energii elektrycznej, urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, urządzenia do regulacji energii
elektrycznej, aparatura do kondycjonowania energii, urządzenia do regulacji energii, puszki wypustowe energii elektrycznej, akumulatory energii fotowoltaicznej, liczniki energii
elektrycznej, analizatory energii elektrycznej, jednostki energii elektrycznej, regulatory energii elektrycznej, konwertery
energii elektrycznej, rozdzielacze energii elektrycznej, banki
energii, przewody elektryczne, kolektory elektryczne, rejestratory elektryczne, układy elektryczne, obwody elektryczne, termostaty elektryczne, elektryczne timery, przedłużacze
elektryczne, oporniki elektryczne, rezystory elektryczne,
przewodniki elektryczne, okablowanie elektryczne, inwertery elektryczne, kable elektryczne, instalacje elektryczne, łączniki elektryczne, łączówki elektryczne, odbiorniki elektryczne, cewki elektryczne, diody elektryczne, elektryczne
oznakowania, prostowniki elektryczne, transformatory elektryczne, wtyczki elektryczne, przełączniki elektryczne, stojaki
pomiarowe, czujniki pomiarowe, kable pomiarowe, przyrządy pomiarowe, urządzenia pomiarowe, przetworniki pomiarowe, laserowe systemy pomiarowe, optyczne urządzenia
pomiarowe, ultradźwiękowe urządzenia pomiarowe, izolatory przeciążeniowe, tunery kablowe, wiązki kablowe, modemy kablowe, złączki kablowe do kabli elektrycznych, złącza
kablowe do kabli elektrycznych, kable do nadawania i odbierania sygnałów telewizji kablowej, instalacja odgromowa
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[piorunochrony], elektryczne urządzenia zdalnego sterowania, urządzenia elektryczne do sterowania, urządzenia
do sterowania mocą [elektryczne], urządzenia do sterowania
energią elektryczną, oprogramowanie do sterowania procesami, urządzenia do sterowania numerycznego, urządzenia
do ochrony i nadzoru, mierniki napięcia, mierniki przepływu,
mierniki mikrometrowe, mierniki przewodów, mierniki elektroniczne, mierniki miliwoltów, mierniki częstotliwości, rurki
izolacyjne na kable elektryczne, przetworniki prądu, mierniki
prądu, testery prądu, konwertery prądu stałego/prądu
zmiennego, inwertory prądu stałego/ prądu zmiennego,
przetworniki prądu stałego/prądu zmiennego, adaptery prądu zmiennego, przetworniki prądu stałego, urządzenia prądu szczątkowego, przetworniki prądu elektrycznego, konwertery prądu stałego, przekładniki prądu elektrycznego,
czujniki prądu elektrycznego, ograniczniki prądu elektrycznego, prostowniki prądu elektrycznego, przełączniki prądu
elektrycznego, liczniki prądu elektrycznego, zasilacze prądu
stałego, bloki do rozprowadzania prądu elektrycznego, urządzenia do pomiaru prądu powietrza, urządzenia do testowania prądu powietrza, zasilacze prądu stałego i zmiennego,
obwody do prądu o dużym natężeniu, kable antenowe
do prądu o dużym natężeniu, gniazda przekaźnikowe, szyny
zbiorcze elektryczne do dystrybucji, przyrządy do dystrybucji elektryczności, elektroniczne systemy dystrybucji sygnałów
audio/wideo, przełączniki [do urządzeń telekomunikacyjnych],
złącza do urządzeń telekomunikacyjnych, bezpieczniki
do urządzeń telekomunikacyjnych, anteny do sieci telekomunikacyjnych, odbiorniki do urządzeń telekomunikacyjnych, kondensatory elektryczne [do urządzeń telekomunikacyjnych], transformatory elektryczne [do urządzeń
telekomunikacyjnych], oporniki elektryczne [do urządzeń
telekomunikacyjnych], urządzenia do przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, światła wskaźników do urządzeń
telekomunikacyjnych, stacje bazowe dla telekomunikacji, automatyczne urządzenia przełącznikowe [dla telekomunikacji], ręczne urządzenia do przełączania do telekomunikacji,
elektroniczne urządzenia testujące do użytku w telekomunikacji, kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, kontrolery stacji bazowej do telekomunikacji, złączki do przewodów optycznych,
przewody do przekazu sygnałów optycznych, światłowody,
światłowody nieliniowe, kable optyczne [światłowody], światłowody zachowujące polaryzację, światłowody z przesuniętą dyspersją, optyczne włókna przewodzące promienie
świetlne [światłowody], osłony kabli światłowodowych, tuleje łączące do włókien światłowodowych, nadajniki optyczne
do użytku z kablami światłowodowymi, 35 prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi aukcyjne świadczone za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych
baz danych, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem komputera i sieci telekomunikacyjnych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, gromadzenie, na rzecz innych osób,
różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia
klientom wygodnego porównywania i kupowania tych
usług, usługi w zakresie promocji sprzedaży, mianowicie gromadzenie rozmaitych dostawców usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia innym wygodnego oglądania i zakupu tych usług, przetwarzanie danych, gromadzenie
danych, komputerowe przetwarzanie danych, skomputeryzowane przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie
danych, usługi przetwarzania danych, automatyczne prze-
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twarzanie danych, weryfikacja przetwarzania danych, zarządzanie bazami danych, skomputeryzowana weryfikacja danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, analiza danych biznesowych, usługi wprowadzania danych, zestawianie danych w komputerowych bazach danych, wprowadzanie i przetwarzanie danych,
opracowywanie biznesowych danych statystycznych, kompilacja komputerowych baz danych, tworzenie komputerowych baz danych, zbieranie biznesowych danych statystycznych, skomputeryzowane zarządzanie bazami danych,
usługi elektronicznego zarządzania zapasami, usługi biurowe dla elektronicznego operowania danymi, usługi biurowe
dla elektronicznego zestawiania danych, usługi biurowe dla
elektronicznego gromadzenia danych, usługi zarządzania
działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektronicznego, dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych
w zakresie handlu elektronicznego, 37 instalowanie i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, aktualizacja komputerowego sprzętu sieciowego i telekomunikacyjnego, instalacja,
konserwacja i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, instalacja okablowania w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, układanie kabli w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego
i telekomunikacyjnego, instalowanie bezprzewodowego
sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych sieci LAN,
instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych,
budowa wież telekomunikacyjnych, układanie przewodów
telekomunikacyjnych, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie sieci telekomunikacyjnych, instalowanie i naprawa sieci telekomunikacyjnych, naprawa maszyn
i urządzeń telekomunikacyjnych, naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, konserwacja i naprawa sieci, urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych,
instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, demontaż energetycznych linii przesyłowych, instalacja systemów energii wiatrowej, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, instalacja
urządzeń do oszczędzania energii, naprawa lub konserwacja
generatorów energii elektrycznej, konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej, naprawa i konserwacja instalacji
do wytwarzania energii, serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa instalacji, urządzeń i maszyn
do produkcji energii, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją generatorów energii, konserwacja,
serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do dystrybucji lub kontroli energii, instalowanie systemów zasilanych
energią słoneczną, konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach
mieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych,
38 usługi światłowodowej telekomunikacji, informacja o telekomunikacji, doradztwo w zakresie telekomunikacji, usługi
informacyjne dotyczące telekomunikacji, doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, udzielanie informacji dotyczących
telekomunikacji, usługi dostępu do telekomunikacji, usługi
doradcze dotyczące telekomunikacji, przesyłanie danych
za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz danych za pomocą telekomunikacji, przekazywanie danych za pomocą
telekomunikacji, usługi telekomunikacji pomiędzy powietrzem a ziemią, usługi agencji prasowych w zakresie teleko-
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munikacji, dostarczanie muzyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji, usługi telekomunikacji za pośrednictwem stałego
łącza, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, umożliwianie telekomunikacji bezprzewodowej za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, dostarczanie cyfrowego dźwięku i/lub
wideo za pomocą telekomunikacji, usługi w zakresie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, telekomunikacyjne usługi dostępowe, interaktywne usługi telekomunikacyjne, użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, wypożyczanie
aparatury telekomunikacyjnej, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, usługi
telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, usługi charytatywne, mianowicie usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne
w zakresie telegrafu, usługi telekomunikacyjne za pośrednictwem satelity, komunikacja przez międzynarodowe sieci telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne pomiędzy sieciami komputerowymi, usługi telekomunikacyjne pomiędzy
instytucjami finansowymi, usługi transmisji elektronicznej
i telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjne, mianowicie
usługi komunikacji osobistej, usługi transmisji danych przez
sieci telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne w zakresie dystrybucji danych, usługi telekomunikacyjne w zakresie
składu tekstu, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego
do centrów serwerowych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą sieci światłowodowych, usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem radiowych sieci komórkowych,
usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet,
usługi telekomunikacyjne dla pasażerów samolotów, usługi
sieci telekomunikacyjnych, udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych, użytkowanie systemów telekomunikacyjnych,
wynajem urządzeń telekomunikacyjnych, dzierżawa linii telekomunikacyjnych, wynajem routerów telekomunikacyjnych,
użytkowanie szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych,
usługi dotyczące bramek telekomunikacyjnych, zapewnianie
elektronicznych połączeń telekomunikacyjnych, udostępnianie szerokopasmowych łączy telekomunikacyjnych, wypożyczanie aparatury i instalacji telekomunikacyjnych, doradztwo w zakresie usług telekomunikacyjnych, zapewnianie
dostępu do sieci telekomunikacyjnych, wynajem sprzętu
i obiektów telekomunikacyjnych, udzielanie informacji o taryfach telekomunikacyjnych, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem, przełączanie rozmów telefonicznych lub połączeń telekomunikacyjnych, udostępnianie
instalacji telekomunikacyjnych do celów edukacyjnych, usługi w zakresie komórkowych sieci telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu komputerowego do sieci telekomunikacyjnych,
zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z bazami danych,
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią
komputerową, transmisja informacji giełdowych za pomocą
mediów telekomunikacyjnych, dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do baz danych i do Internetu,
wypożyczanie sprzętu telekomunikacyjnego, w tym telefonów i urządzeń faksujących, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści audio za pośrednictwem Internetu,
wypożyczanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego
umożliwiającego łączność z sieciami, zapewnianie dostępu
telekomunikacyjnego do treści wideo za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego i połączeń z komputerowymi bazami danych i z Internetem, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów
telewizyjnych dostarczanych za pośrednictwem usługi
na życzenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego
do filmów i programów telewizyjnych udostępnianych
za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie
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dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo i audio udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie
on-line, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem sieci światłowodowych, bezprzewodowych i kablowych, komunikacja przez sieci światłowodowe, usługi
telekomunikacyjne, mianowicie świadczenie usług dotyczących sieci światłowodowej, 40 wytwarzanie energii, usługi
wytwarzania energii, wytwarzanie energii elektrycznej, usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej,
wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, 42 audyt energetyczny, usługi doradcze związane z wydajnością
energetyczną, certyfikowanie wydajności energetycznej budynków, programowanie komputerowe dla branży energetycznej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności
energetycznej w budynkach, doradztwo w dziedzinie inżynierii telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, projektowanie i planowanie
techniczne sprzętu telekomunikacyjnego, usługi projektowania i planowania dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego,
doradztwo techniczne w dziedzinie telekomunikacji, programowanie komputerów do celów telekomunikacji, monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, analiza sygnałów telekomunikacyjnych, testowanie sygnałów telekomunikacyjnych,
badania dotyczące technik telekomunikacyjnych, projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych,
testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, doradztwo w zakresie oszczędności energii,
usługi doradcze dotyczące zużycia energii, profesjonalne
doradztwo związane z zachowaniem energii, projektowanie
i opracowywanie sieci dystrybucji energii, rejestrowanie danych dotyczących zużycia energii w budynkach, usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania energii
alternatywnych, udzielanie porad technicznych związanych
ze środkami oszczędności energii, doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, porady techniczne związane z działaniami mającymi na celu oszczędzanie
energii, usługi inżynieryjne w dziedzinie energii elektrycznej
i produkcji gazu ziemnego, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do sterowania, regulacji i monitorowania
systemów energii słonecznej.
489045
(220) 2018 08 03
WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Prawo.pl
(210)
(731)

(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej, przyrządy i urządzenia do przetwarzania i nagrywania danych,
komputery, nośniki z danymi i oprogramowaniem zapisanymi elektronicznie, optycznie, magnetycznie, cyfrowo, dyski
kompaktowe, magnetyczne i optyczne, dyskietki, elektroniczne bazy danych, informacje i dane utrwalone na nośnikach, publikacje elektroniczne do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach danych, książkowe
publikacje elektroniczne, materiały instruktażowe, szkolenio-
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we oraz dydaktyczne utrwalone na nośnikach, aplikacje mobilne, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane
lub do pobrania, oprogramowanie, programy i pliki komputerowe, aplikacje, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi publikacji elektronicznych,
programy i oprogramowanie komputerowe do wyszukiwania i gromadzenia danych i informacji, prowadzenia badań
oraz wykonywania analiz, programy i oprogramowanie
do zarządzania przedsiębiorstwem, programy i oprogramowanie do raportowania, 16 artykuły piśmienne zawarte
w tej klasie, książki, publikacje, gazety, czasopisma, blankiety,
broszury, druki, formularze, materiały instruktażowe i do nauczania, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne na rzecz osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, Internetu, Intranetu, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajmowanie nośników reklamowych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych, usługi rozpowszechniania informacji,
usługi w zakresie zarządzania i administrowania działalnością
gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, usługi doradcze, konsultacyjne i pomoc w zakresie działalności
gospodarczej i zarządzania, przygotowywanie dokumentów
związanych z działalnością gospodarczą, usługi tworzenia
i zarządzania bazami danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi aktualizacji i utrzymywania
danych w komputerowych bazach danych, usługi wyszukiwania informacji w komputerowych bazach danych, kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych
baz danych, komputerowe przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, usługi doradztwa związane
z przetwarzaniem danych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie, systematyzacja i dostarczanie danych i informacji związanych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i dostarczanie informacji biznesowych, handlowych
i marketingowych, usługi wyceny działalności gospodarczej,
usługi w zakresie wywiadu gospodarczego, outsourcing [doradztwo biznesowe], analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, opiniowanie i ekspertyzy z zakresu działalności gospodarczej, analizy i badania rynkowe, analiza danych
biznesowych, analizy w zakresie marketingu, analizy kosztów, analizy cen, badanie opinii publicznej, organizowanie
wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, usługi w zakresie rejestracji, transkrypcji, składu,
kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej
przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet i Intranet, cyfrowo, usługi sprzedaży detalicznej urządzeń technologii informacyjnej, przyrządów i urządzeń do przetwarzania danych,
komputerów, aplikacji mobilnych, programów i plików komputerowych, oprogramowania i platform oprogramowania
komputerowego, informacji i danych utrwalonych na nośnikach, publikacji elektronicznych, drukowanych publikacji,
materiałów instruktażowych i szkoleniowych, książek, gazet,
czasopism, periodyków, 38 usługi przesyłania danych przez
sieci telekomunikacyjne na potrzeby użytkowników, a także
usługi doradcze w tym zakresie, usługi przesyłania tekstowej
i obrazowej informacji prawnej przy pomocy komputera,
terminali komputerowych, poczty elektronicznej, sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, cyfrowo, udzielanie dostępu
do programów komputerowych, baz danych i systemów
informacyjnych, zapewnianie dostępu do platform w Internecie, elektroniczna transmisja danych i dokumentów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie modemów, 41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze
książkowe, elektroniczne i internetowe, publikowanie książek
i tekstów innych niż reklamowe, usługi w zakresie wypoży-
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czania książek, gazet, czasopism, periodyków, publikacji i innych druków, w tym przez Internet i elektronicznie, usługi
tworzenia publikacji multimedialnych i internetowych, publikacji elektronicznych on-line nie do pobrania, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, usługi
w zakresie edukacji i nauczania, edukacja prawna, usługi
szkoleniowe: usługi w zakresie przygotowywania prezentacji
do celów edukacyjnych i szkoleniowych, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, kursów, warsztatów, szkoleń
i wykładów w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie pokazów, wystaw, konkursów, plebiscytów, targów
i ekspozycji tematycznych z zakresu edukacji z dziedziny
prawa i ekonomii, działalności gospodarczej, rachunkowości
i księgowości, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie obsługi systemów komputerowych, platform oprogramowania
komputerowego, programów komputerowych, oprogramowania komputerowego, szkolenia związane z przetwarzaniem danych, zapewnianie instruktażu w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi informacyjne dotyczące
edukacji i nauczania, dostarczanie informacji edukacyjnych
z bazy danych lub przez Internet jako usługa on-line, doradztwo w zakresie nauczania i edukacji, 42 projektowanie
graficzne, programowanie komputerów, usługi programowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa danych
elektronicznych, usługi w zakresie opracowywania oprogramowania komputerowego, usługi udostępniania programów i oprogramowania komputerowego, projektowanie,
analiza, wdrażanie, rozwój i modernizacja oprogramowania
komputerowego i systemów komputerowych, aktualizacja,
instalacja, konserwacja, powielanie i serwis oprogramowania
komputerowego, platforma jako usługa [PaaS], tworzenie
platform komputerowych na rzecz osób trzecich, programowanie oprogramowania do platform internetowych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, komputerów,
leasing komputerów i sprzętu komputerowego, leasing programów i oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
serwerów (hosting), odzyskiwanie danych komputerowych,
usługi konwersji danych i dokumentów na formę elektroniczną,
doradztwo, opiniowanie i ekspertyzy w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo, opiniowanie i ekspertyzy w zakresie
programów i oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie planowania, projektowania i wdrażania przedsięwzięć informatycznych, usługi doradcze w zakresie technologii
informacyjnej (IT), tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi administrowania stronami internetowymi, usługi administrowania siecią, dostarczanie wyszukiwarek internetowych, usługi analizy i wdrażania systemów
komputerowych, kastomizacja systemów komputerowych,
integracja systemów i sieci komputerowych, konfigurowanie
systemów i sieci komputerowych, usługi dostawców aplikacji
oprogramowania komputerowego, instalacja i dostosowanie do potrzeb klienta aplikacji oprogramowania komputerowego, 45 usługi prawne, doradztwo i konsultacje prawne,
porady prawne, badania prawne, opracowywanie ekspertyz,
opinii i analiz prawnych: wyszukiwanie, kompilacja i dostarczanie informacji prawnych, usługi licencjonowania praw
własności intelektualnej i praw autorskich, usługi doradztwa
w zakresie własności intelektualnej i praw autorskich, usługi prawne w zakresie licencjonowania programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa prawnego w zakresie licencjonowania programów
komputerowych i oprogramowania komputerowego, usługi
informacyjne dotyczące zagadnień prawnych, wszystkie powyższe usługi między innymi poprzez transfer elektroniczny,
w tym przez Internet.
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489078
(220) 2018 08 06
DA GRASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Da Grasso Przyjaciele od pizzy

(210)
(731)

(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 przetworzone artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, przetworzone warzywa i owoce, mleko,
produkty mleczne, rybne, mięsne, 30 kawa, herbata, lody
spożywcze, w proszku, zagęszczacze, produkty zbożowe,
mrożone desery, budynie, wyroby cukiernicze, 35 doradztwo
w zakresie organizacji i prowadzenia działalnością gospodarczą, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży
artykułów żywnościowych, 43 usługi barowe, przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, organizowanie przyjęć, koktajli, prowadzenie lokali
gastronomicznych, usługi w zakresie prowadzenia pizzerii,
restauracji, bary szybkiej obsługi, usługi cateringowe, restauracje samoobsługowe, snack - bary, stołówki, obsługa gastronomiczna kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
konkursów rozrywkowych.
(210) 489154
(220) 2018 08 08
(731) AMERCOM SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) BLUE PILL

(531) 24.15.01, 24.17.15, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 dietetyczna żywność, suplementy diety dla
ludzi, leki dla ludzi.
489165
(220) 2018 08 08
KASZUBSKA MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) Elephant Security

(210)
(731)
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(531) 03.02.01, 03.02.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 mydła, preparaty toaletowe, antypoślizgowe
płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, krochmal
do prania, wosk do parkietów, wosk do podłóg, powietrze
sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty
antystatyczne do celów domowych, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty
do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty
do odtłuszczania inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty do udrażniania rur, preparaty do wywabiania
plam, preparaty toaletowe, preparaty do usuwania rdzy, środki
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, ściereczki
nasączane detergentami, do czyszczenia, środki do polerowania podłóg i mebli, środki do usuwania wosku z podłóg [preparaty do szorowania], wybielacze stosowane w pralnictwie,
środki czyszczące, środki sanitarne, 7 akcesoria mocowane
do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, maszyny do pielenia, maszyny i urządzenia do prania
dywanów, elektryczne, odkurzacze, ostrza do kosiarek, pługi
do usuwania darni, pługi śnieżne, torby do odkurzaczy, urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia do polerowania
parkietów woskiem, elektryczne, węże do odkurzaczy, zamiatarki drogowe [samojezdne], maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny sprzątające, maszyny i urządzenia do czyszczenia
[elektryczne], 8 grabie [narzędzia], kopaczki [narzędzia ręczne],
kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], kosy, łopatki [ogrodnictwo], łopaty [narzędzia], narzędzia ogrodnicze o napędzie
ręcznym, narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, narzędzia
rolnicze, obsługiwane ręcznie, noże ogrodnicze do przycinania roślin, opielacze ręczne, przycinacze do drzew, przyrządy
tnące [narzędzia ręczne], rozpylacze do środków owadobójczych [ręczne], sekatory, sierpaki, szpadle [narzędzia], ubijaki do gruntu [narzędzia], urządzenia ręczne do zwalczania
pasożytów roślin, widełki do pielenia [ręczne], 11 akcesoria
łazienkowe, dozowniki środków odkażających w toaletach,
suszarki do prania, elektryczne, urządzenia dezodoryzujące,
nie do użytku osobistego, urządzenia do celów sanitarnych,
urządzenia do dezodoryzacji powietrza, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do suszenia rąk do toalet, 16 materiały do pakowania, papier higieniczny, ręczniki do twarzy papierowe,
ręczniki papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki]
z papieru lub tworzyw sztucznych, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, papier toaletowy,
21 dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki mydła, dozowniki papieru toaletowego, gąbki czyszczące, ircha
do czyszczenia, kosze do użytku domowego, kosze na papier,
kosze na śmieci, kubły, materiały do polerowania [ściereczki],
miotełki do kurzu, miotełki do usuwania kurzu z mebli, miotły,
mopy, mydelniczki, narzędzia do czyszczenia, ręczne, odkurzacze nieelektryczne, odpady bawełniane do czyszczenia, polerujące materiały do nabłyszczania, z wyjątkiem preparatów,
papieru i kamieni, rękawice do mycia samochodów, rękawice
do polerowania, rękawice ogrodnicze, szczotki do dywanów,
szczotki do szklanych kloszy do lamp, szczotki do szorowania,
szmatki do czyszczenia, szufelki lub przyrządy do zbierania
okruszków, ściereczki do kurzu, ściereczki do polerowania,
ścierki do mycia podłóg, trzepaczki do dywanów, nie będące
maszynami, urządzenia do usuwania kłaczków, elektryczne
lub nieelektryczne, wiadra z wyciskarkami do mopów, 35 wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajem maszyn biurowych, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, udostępnianie i wynajem
przestrzeni reklamowej w Internecie, reklama, badania dotyczące działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, outsourcing

33

[doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, tymczasowe
zarządzanie przedsiębiorstwem, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, biura
pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, 37 instalacja,
konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn
i urządzeń biurowych, konserwacja basenów, regeneracja
maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, instalowanie,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, remontowanie budynków, nadzór budowlany, usługi doradztwa budowlanego, usługi budowlane, wynajem sprzętu budowlanego, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych,
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych,
instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas
pancernych, czyszczenie i sprzątanie budynków od wewnątrz,
czyszczenie i sprzątanie budynków od zewnątrz, czyszczenie
okien, czyszczenie pojazdów, dezynfekcja, konserwacja mebli,
mycie, mycie pojazdów, pranie, prasowanie bielizny, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, zamiatanie dróg, czyszczenie
(sprzątanie) dywanów i chodników, czyszczenie elementów
wystroju wnętrz, czyszczenie podłóg i pokryć podłogowych,
czyszczenie powierzchni handlowych, dezynfekcja pomieszczeń, czyszczenie powierzchni sufitów i ścian, sprzątanie domów, szpitali, sklepów, budynków, fabryk, hoteli, nieruchomości, pomieszczeń biurowych, placów budowy, klubów,
terenów miejskich i przemysłowych, 45 licencjonowanie
własności intelektualnej, usługi w zakresie przygotowywania
dokumentów prawnych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, prawne administrowanie licencjami, licencjonowanie oprogramowania komputerowego, udzielanie licencji
[usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, usługi
prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich, licencjonowanie technologii, licencjonowanie materiałów drukowanych [usługi prawne], licencjonowanie prac muzycznych
[usługi prawne], licencjonowanie koncepcji franczyzowych
[usługi prawne], licencjonowanie praw do filmów, produkcji
telewizyjnych i wideo [usługi prawne], usługi licencjonowania związane z produkcją towarów [usługi prawne], zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw
autorskich poprzez licencjonowanie na rzecz osób trzecich
[usługi prawne], ochrona osobista, usługi w zakresie ochrony,
usługi ochroniarzy w zakresie ochrony mienia i osób, ochrona obiektów i sprzętu, monitoring alarmów bezpieczeństwa
i antywłamaniowych, monitoring systemów bezpieczeństwa,
wynajem urządzeń systemu bezpieczeństwa, wypożyczanie
urządzeń alarmowych.
(210) 489169
(220) 2018 08 08
(731) OLTON ŁUKASZ, Zielonka
(540) Festiwal Lampionów
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(531) 13.01.06, 27.05.01
(510), (511) 35 przygotowywanie kampanii reklamowych
i promocyjnych przedsięwzięć artystycznych i rozrywkowych, 41 usługi w dziedzinie kultury, sportu i rozrywki, organizowanie i prowadzenie wydarzeń artystycznych, festiwali
muzycznych, koncertów, widowisk, pokazów, konkursów,
konferencji, występów rozrywkowych i innych imprez artystycznych, wydarzenia sportowe, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, edukacja w zakresie
kultury, sportu i sztuki, usługi muzyczne, świadczenie usług
medialnych w zakresie organizacji koncertów, festiwali muzycznych, widowisk, spektakli, przeglądów, pokazów, konkursów, występów rozrywkowych i innych imprez artystycznych, informacja o imprezach rozrywkowych.
(210) 489176
(220) 2018 08 08
(731) OLTON ŁUKASZ, Zielonka
(540) Festiwal Lampionów
(510), (511) 41 usługi w dziedzinie kultury, sportu i rozrywki,
organizowanie i prowadzenie wydarzeń artystycznych, festiwali muzycznych, koncertów, widowisk, pokazów, konkursów, konferencji, występów rozrywkowych i innych imprez
artystycznych, wydarzenia sportowe, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, edukacja w zakresie kultury, sportu i sztuki, usługi muzyczne, świadczenie
usług medialnych w zakresie organizacji koncertów, festiwali
muzycznych, widowisk, spektakli, przeglądów, pokazów,
konkursów, występów rozrywkowych i innych imprez artystycznych, informacja o imprezach rozrywkowych.
(210) 489211
(220) 2018 08 09
(731) LISZEWSKI RADOSŁAW RADEK WEEKEND, Sejny
(540) APARTAMENT WEEKEND
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
domy turystyczne, motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc
w pensjonatach, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie],
wynajem budynków przenośnych, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
(210) 489236
(220) 2018 08 09
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) BLENDER PRECISION
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, maseczki do twarzy i do ciała, maski kosmetyczne, serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry
do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła,
środki do mycia i kąpieli, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady i pudry,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi,
włosów i paznokci, lecznicze podkłady i pudry, lecznicze
preparaty na porost włosów , lecznicze preparaty na porost
rzęs i brwi, maski do celów leczniczych, 21 przybory kosmetyczne i toaletowe, aplikatory do makijażu, gąbeczki i gąbki do makijażu, pędzelki do makijażu, pędzle kosmetyczne,
aplikatory do kosmetyków, pędzle do golenia.
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489276
(220) 2018 08 10
JB PROPERTY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) JB PROPERTY GROUP

(210)
(731)

(531) 26.13.01, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym.
489277
(220) 2018 08 10
WE CAN DO HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) we can do it

(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13, 02.07.23
(510), (511) 35 pośrednictwo pracy.
(210) 489279
(220) 2018 08 10
(731) JACH MICHAŁ, Zgłobice
(540) JACH
(510), (511) 41 produkcja nagrań audiowizualnych, usługi
w zakresie nagrań wideo, usługi rozrywkowe w zakresie dzielenia się nagraniami audio i wideo, udostępnianie publikacji
elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie rozrywki
wideo za pomocą strony internetowej.
489286
(220) 2018 08 10
FITNESSCLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg
(540) HARDER HR
(210)
(731)
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(531) 26.05.01, 26.05.10, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie sprawności fizycznej,
chronometraż imprez sportowych, doradztwo w zakresie
treningu fizycznego, dostarczanie sprzętu sportowego, edukacja sportowa, fitness kluby, informacje na temat sportu,
inscenizowanie turniejów, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, instruktaż
w zakresie treningu kondycyjnego, kultura fizyczna, kursy
szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, nadzorowanie ćwiczeń
fizycznych, obsługa obiektów sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja imprez sportowych, organizacja turniejów sportowych, organizowanie
imprez sportowych, organizowanie i prowadzenie szkolnych
zawodów sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie zawodów sportowych,
świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami,
przeprowadzanie wydarzeń sportowych, przeprowadzanie
imprez sportowych, prowadzenie zawodów sportowych,
szkolenie sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu
do ćwiczeń i fitnessu, usługi ośrodków sprawności fizycznej,
usługi edukacyjne w zakresie sprawności fizycznej, usługi fitness klubów, usługi klubów sportowych.
489287
(220) 2018 08 10
RT ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) rt robotics

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 roboty przemysłowe.
489298
(220) 2018 08 10
POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Elita Dobry Hodowca
(210)
(731)

(531) 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 okładki czasopism, czasopisma branżowe,
czasopisma [periodyki], periodyki [czasopisma], czasopisma
z plakatami, papier na czasopisma, czasopisma o tematyce
ogólnej, dodatki do gazet w postaci czasopism, drukowane
komunikaty prasowe, komunikaty prasowe [materiały drukowane], książki, książki edukacyjne, gazety, gazety codzienne,
periodyki, periodyki drukowane, publikacje periodyczne
drukowane, 35 reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, organizacja subskrypcji
do czasopism w formacie elektronicznym, zapewnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, przygotowywanie reklamy
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prasowej, usługi reklamy prasowej przygotowywanie reklam
prasowych, usługi w zakresie reklamy prasowej, reklama
w prasie popularnej i profesjonalnej, usługi prenumeraty
gazet, usługi reklamowe dotyczące gazet, prenumerata gazet [dla osób trzecich], organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, administrowanie prenumeratą gazet [dla
osób trzecich], usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich,
41 publikowanie książek, czasopism, publikowanie czasopism elektronicznych, wydawanie czasopism, publikacja
czasopism, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism internetowych, multimedialne wydania czasopism,
publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, usługi
konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, publikowanie
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, wydawanie
czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania),
publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line, udostępnianie on-line czasopism o tematyce
ogólnej nie do pobrania, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, wydawanie
gazet, multimedialne wydania gazet, publikacja gazet elektronicznych on-line, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych innych
niż teksty reklamowe, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze i reporterskie, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne
usługi wydawnicze), usługi wydawnicze za pośrednictwem
środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych.
489306
(220) 2018 08 10
GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GSW Office
(510), (511) 6 profile metalowe, profile aluminiowe, listwy
profilowane metalowe dla budownictwa, podkładki regulacyjne [dystansowe], prowadnice do drzwi przesuwnych
z metalu, rolki, prowadnice do okien przesuwnych, zaciski
metalowe do mocowania tafli szklanych, zatrzaski metalowe,
zatyczki metalowe, zatrzaski metalowe do mocowania tafli
szklanych, 19 szkło izolacyjne, szkło budowlane, alabastrowe szkło, szkło bezodpryskowe, szkło emaliowane do celów
budowlanych, szkło okienne do użytku w budownictwie,
szklane ściany, drzwi szklane, panele szklane, szklane witryny (okna), balustrady szklane, elementy szklane do okien,
bloki szklane do budownictwa, elementy szklane do paneli
budowlanych, płytki szklane do użytku w budownictwie,
budynki szklane przenośne, budowlane elementy wykończeniowe ze szkła, szklane listwy, niemetalowe konstrukcje
szklarni, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe słupy, niemetalowe obudowy kominków, okna witrażowe, okna żaluzjowe niemetalowe, okrycia niemetalowe
dla budownictwa, platformy prefabrykowane, niemetalowe,
podłogi niemetalowe, szklane płyty podłogowe, profile
niemetalowe dla budownictwa, sufity niemetalowe, profile
pokładowe, nie z metalu, profile niemetalowe dla budownictwa, ścianki działowe niemetalowe, ścianki szczelne niemetalowe, szklarnie przenośne niemetalowe, płoty, parkany
niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, 20 zatyczki
niemetalowe do mocowania tafli szklanych, 37 wstawianie
szkła i wstawianie szyb, instalowanie oszklonych konstrukcji
(210)
(731)
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budowlanych, montaż i naprawa budowlanych tafli szklanych, konsultacje budowlane, montaż drzwi i okien, uszczelnianie budynków.
489323
(220) 2018 08 13
STARK PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Urszulin
(540) STARK
(510), (511) 17 tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, folia z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 20 pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych
do przemysłowego konfekcjonowania artykułów spożywczych, w szczególności lodów, artykułów przemysłu mleczarskiego i rybnego.
(210)
(731)

489325
(220) 2018 08 13
AVAILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka
(540) § HALO PRAWO
(210)
(731)

(531) 16.01.04, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, 45 usługi prawne, prywatne
i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, usługi w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
489326
(220) 2018 08 13
AVAILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka
(540) HALO PRAWO
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, 45 usługi prawne, prywatne
i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, usługi w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
(210)
(731)

489334
(220) 2018 08 13
INSURIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wolbrom
(540) insuris
(210)
(731)

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi
leasingowe, ubezpieczenia, organizowanie ubezpieczenia,
doradztwo ubezpieczeniowe, gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, usługi ubezpieczeń
osobistych, ubezpieczenia majątkowe nieruchomości, ubezpieczenia na życie, usługi w zakresie ubezpieczeń na życie,
ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenia dotyczące po-
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jazdów, informacja o ubezpieczeniach, usługi gwarantowania ubezpieczeń medycznych, usługi w zakresie zawierania
ubezpieczeń, usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące
ubezpieczenia, usługi regulowania i zaspokajania roszczeń
ubezpieczeniowych, kredyty handlowe, finansowanie kredytów, udzielanie kredytów, konsultacje kredytowe, doradztwo kredytowe, organizowanie ubezpieczenia kredytów,
doradztwo dotyczące kredytów, refinansowanie kredytów
hipotecznych, usługi dotyczące kredytów, usługi ubezpieczeniowe dotyczące kredytów, dostarczanie informacji
o kredytach, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń kredytowych, ubezpieczenia inwestycyjne, ubezpieczenia ryzyk finansowych, wycena, regulowanie oraz rozliczenie roszczeń ubezpieczeniowych, leasing finansowy (zakup ratalny),
świadczenie finansowych usług leasingowych, udostępnienie funduszy na sprzedaż ratalną i leasing, usługi w zakresie
zawierania ubezpieczeń dla firm, usługi finansowe związane
z podróżami, usługi w zakresie ubezpieczeń w podróży, organizacja ubezpieczeń podróżnych, usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi agencyjne w zakresie organizowania ubezpieczeń podróżnych,
usługi ubezpieczeniowe w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, zarządzanie ubezpieczeniami grupowymi, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach
samochodowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach transportowych, pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń
na życie, udzielanie informacji związanych z pośrednictwem
w zakresie ubezpieczeń na życie, usługi finansowe związane
z ubezpieczeniami, finansowa usługi dotyczące ubezpieczeń mechanicznych pojazdów, usługi finansowe świadczone za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie
doradztwa finansowego dotyczące ubezpieczenia na życie.
489377
(220) 2018 08 14
POLSKA SIEĆ WINDYKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) Polska Sieć Windykacji

(210)
(731)

(531)

27.05.05, 27.05.17, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.10,
26.11.12
(510), (511) 35 rachunkowość, księgowość i audyt, usługi
doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, outsourcing [doradztwo biznesowe], tworzenie list potencjalnych klientów, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, usługi
outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami,
zarządzanie bazami danych, zestawienia statystyczne, analizy i raporty statystyczne, 36 usługi w zakresie windykacji
długu i faktoringu wierzytelności, usługi agencji ściągania
wierzytelności, usługi w zakresie obciążania [debetowania]
rachunków, informacje finansowe, doradztwo finansowe,
usługi finansowe, działalność finansowa, windykacja, windykacja należności i odzysk długu, usługi doradztwa w zakresie zadłużenia, usługi związane z niewypłacalnością, usługi
doradztwa finansowego związane z niewypłacalnością,
udzielanie gwarancji i zabezpieczeń, zarządzanie majątkiem,
usługi ubezpieczeniowe, usługi negocjacji w zakresie rozliczenia zobowiązań, 45 usługi prawne, doradztwo prawne,
usługi informacji prawnej, usługi wsparcia prawnego, usługi
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komornicze (usługi prawne), usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi prawne
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich.
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(540) ATV POLSKA www.atvpolska.pl

489378
(220) 2018 08 14
POLSKA SIEĆ WINDYKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) PSW

(210)
(731)

(531) 01.17.11, 26.11.01, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rachunkowość, księgowość i audyt, usługi
doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, outsourcing [doradztwo biznesowe], tworzenie list potencjalnych klientów, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, usługi
outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami,
zarządzanie bazami danych, zestawienia statystyczne, analizy i raporty statystyczne, 36 usługi w zakresie windykacji
długu i faktoringu wierzytelności, usługi agencji ściągania
wierzytelności, usługi w zakresie obciążania [debetowania]
rachunków, informacje finansowe, doradztwo finansowe,
usługi finansowe, działalność finansowa, windykacja, windykacja należności i odzysk długu, usługi doradztwa w zakresie zadłużenia, usługi związane z niewypłacalnością, usługi
doradztwa finansowego związane z niewypłacalnością,
udzielanie gwarancji i zabezpieczeń, zarządzanie majątkiem,
usługi ubezpieczeniowe, usługi negocjacji w zakresie rozliczenia zobowiązań, 45 usługi prawne, doradztwo prawne,
usługi informacji prawnej, usługi wsparcia prawnego, usługi
komornicze (usługi prawne), usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi prawne
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich.
489394
(220) 2018 08 14
ZHENGDA INTERNATIONAL IMPORT-EXPORT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wólka Kosowska
(540) shosho
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy.
(210)
(731)

489395
(220) 2018 08 14
POLSKIE STOWARZYSZENIE
CZTEROKOŁOWCÓW-ATV POLSKA, Kraków

(531) 18.01.05, 18.01.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma, książki, kalendarze, mapy, plakaty, widokówki, katalogi, materiały drukowane, koperty, papier
listowy, notatniki, pudełka kartonowe i z papieru, materiały
piśmienne, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym
również w Internecie oraz sprzedaży wysyłkowej, jak również
na stoiskach w czasie organizowanych imprez sportowych,
takich towarów jak: części i akcesoria do pojazdów i quadów,
odzież, bielizna, pościel, ręczniki, dywaniki samochodowe,
kosmetyki, zabawki, maskotki, parasole, plecaki, torby, portfele, kasety audio i video, gadżety, reklama, organizowanie
wystaw w celach handlowych i reklamowych, 39 usługi informacyjne o transporcie, wypożyczanie pojazdów, biura
turystyczne, organizowanie podróży, 41 usługi w zakresie
kultury fizycznej, gimnastyki, rekreacji, organizacja zawodów
i obozów sportowych, nauczanie i rozrywka, nagrywanie filmów, wypożyczanie kaset video, usługi studia nagrań.
489401
(220) 2018 08 14
DOBROWOLSCY ADAM I KRZYSZTOF LOGISTYKA
SPÓŁKA CYWILNA, Wadowice Górne
(540) SPIŻARNIA braci z dumą poleca
(210)
(731)

(531)

06.07.04, 06.07.07, 06.07.08, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16,
27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 buliony, buliony gotowe, buliony mięsne,
galaretki, flaki, mięso i wędliny, kiełbasy, konserwy mięsne,
krwawa kiszka, oleje i tłuszcze jadalne, szynka, pasty mięsne
(w tym pasztety, smalec), przetworzone produkty mięsne,
potrawy mięsne gotowane, podroby, 35 usługi sprzedaży
hurtowej, detalicznej towarów obejmujących: buliony, buliony gotowe, buliony mięsne, galaretki, flaki, mięso i wędliny, kiełbasy, konserwy mięsne, krwawą kiszkę, oleje i tłuszcze jadalne, szynkę, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec),
przetworzone produkty mięsne, potrawy mięsne gotowane,
podroby, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach
handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach w celu ich sprzedaży.
(210)
(731)

489408
(220) 2018 08 16
EUROROOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
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(540) Euroroom

(531) 07.03.11, 12.01.03, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem domów, wynajem nieruchomości,
43 organizowanie zakwaterowania tymczasowego, udostępnianie informacji o usługach tymczasowego zakwaterowania, tymczasowym wynajem pokoi, wynajem pokoi jako
tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy.
489409
(220) 2018 08 16
M&P PAVLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Marki
(540) SUENOS MP MIMAMA MCMLXIX NIUTKA por
siempre Vino Tinto VARIEDADES SELECCIONADAS
por amor
(210)
(731)

(531) 03.04.04, 02.03.01, 02.03.23, 06.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe za wyjątkiem piwa.
(210) 489414
(220) 2018 08 16
(731) KLEMCZAK RADOSŁAW, Warszawa
(540) PRONIT
(510), (511) 41 produkcja muzyczna, produkcja nagrań
dźwiękowych i/lub wideo, produkcja nagrań wzorcowych
[master], realizacja nagrań fonograficznych, nagrywanie
i produkcja nagrań dźwiękowych, mastering płyt, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, usługi w zakresie
nagrań, produkcja filmów wideo i DVD, edycja nagrań audio,
produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, usługi studia
nagrań.
(210)
(731)

489446
(220) 2018 08 17
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
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(540) SENAMINA
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne wykorzystywane w leczeniu zaburzeń snu, środki nasenne.
(210) 489450
(220) 2018 08 17
(731) SZYMAŃSKA TAMARA, Rembelszczyzna
(540) BOGMAR SERWIS
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie samochodów, 37 obsługa i naprawa samochodów.
489462
(220) 2018 08 17
PRZEDSIĘBIORSTWO FARB PRZEMYSŁOWYCH
PROCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KŁOMNICACH, Kłomnice
(540) prochem Przedsiębiorstwo Farb Przemysłowych
(210)
(731)

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające
korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, barwnik do drewna, barwniki, bejce do drewna, emalie
do malowania, emalie- lakiery, emulsje srebrne- pigmenty,
farba wapienna, farby aluminiowe, farby wodne, koloranty,
lakier asfaltowy, lakier bitumiczny, lakiery i pokosty, podkłady,
powłoki do drewna- farby, powłoki, powłoki zabezpieczające przed korozją podwozie pojazdów, preparaty ochronne
do metali, preparaty, zabezpieczające przed psuciem się
drewna, rozcieńczalniki do lakierów, rozcieńczalniki do farb,
proszki do srebrzenia, srebrna pasta, sadza- pigment, sadzabarwnik, środki zabezpieczające przed rdza, sykatywy jako
środki wysuszające do farb, wice rodki do farb, utrwalaczelakiery, 6 przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drut metalowy do lutowania, miedziany drut nieizolowany, 17 mika i substytuty tych wszystkich materiałów,
tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji,
materiały izolacyjne, akrylowe żywice- półprodukty, farby
izolacyjne, lakier izolacyjny, mika, surowiec lub półprodukt,
sztuczne żywice- półprodukty, taśmy samoprzylepne, inne
niż do użytku biurowego, medycznego czy domowego,
40 obróbka materiałów, obróbka metali, usługi spawalnicze.
(210) 489466
(731) WNUK LIDIA, Gdańsk
(540) Borka

(220) 2018 08 17

(531) 05.03.13, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.12
(510), (511) 31 świeże owoce, 40 przetwórstwo owoców.
(210)
(731)

489469
(220) 2018 08 17
FOOD & FRIENDS MSHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
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(540) Ambasador EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY
GASTRONOMICZNEJ 2019

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe,
etykiety, torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych, druki do wypełniania, grafiki, ryciny, fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 sługi w zakresie
reklamy, promocji, przekazywania informacji handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie materiałów reklamowych o restauracjach, organizowanie prezentacji, wystaw
handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie
o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie
informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych
poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przydzielanie
dostępu do baz danych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność poprzez sieć światłowodów, dostęp
do treści stron internetowych i portali, usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości
tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy terminali
komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów
komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu
aparatu przenośnego, 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie,
herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele
i motele, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie sal
na posiedzenia, mityngi, narady.
(210) 489472
(220) 2018 08 17
(731) BIEŃKOWSKA HANNA HANNAH, Piaseczno
(540) HANNAH

39

kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, leginsy, marynarki,
spodnie, nauszniki, palta, peleryny, piżamy, pończochy, skarpetki, podwiązki, rajstopy, rajtuzy, woalki, żakiety, kostiumy,
35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także za pośrednictwem sieci Internet odzieży, obuwia, nakryć głowy, dodatków do odzieży, artykułów do szycia i artykułów tekstylnych, sztucznych kwiatów, artykułów ozdobnych do odzieży,
promocja sprzedaży, marketing, usługi badania rynku i opinii
publicznej, usługi importowo eksportowe, doradztwo specjalistyczne handlowe, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie w działalności handlowej.
(210) 489498
(220) 2018 08 20
(731) KŁOS KAROL S3G, Warszawa
(540) MAPOWNIK

(531) 01.05.01, 01.05.02, 01.05.12, 27.05.01
(510), (511) 16 atlasy, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty pocztowe, książki, mapy geograficzne, materiały drukowane, notatniki [notesy], obrazy
i zdjęcia, okładki na paszporty, okładki, obwoluty [artykuły
papiernicze], plany, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki, segregatory na luźne kartki, skoroszyty na dokumenty, skoroszyty do dokumentów, zakładki do książek,
zakładki do stron, 41 fotografia, fotoreportaże, informacja
o imprezach rozrywkowych, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi w zakresie
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych.
489508
(220) 2018 08 20
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aril jaśminowy bukiet
(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych,
środki odświeżające powietrze, 5 preparaty do odświeżania
powietrza, odświeżacze powietrza, wkłady do odświeżaczy
powietrza.

(210)
(731)

489527
(220) 2018 08 20
POLFLUID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielątkowo
(540) POLFLUID

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna,
kurtki, bluzy, szale, szaliki, apaszki, chusty, podkoszulki, T-shirty, koszule, bluzki, pulowery, krawaty, suknie, sukienki,
rękawiczki, wkładki do butów antypoślizgowe, bezrękawniki,
biustonosze, staniki, majtki, buty, półbuty, obcasy do butów,
paski do butów, podeszwy do butów, pantofle, drewniaki, klapki, sandały, etole, getry, kamizelki, kapelusze, czapki,
odzież sportowa, stroje i kostiumy do opalania i pływania,

(531) 24.07.01, 24.07.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, chłodziwa, chłodziwa do silników,
modyfikatory chemiczne do oleju, preparaty do oczyszczania oleju, środki do usuwania oleju, formierskie preparaty
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stosowane w odlewnictwie, preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy, 4 oleje i tłuszcze przemysłowe, silnikowe,
smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące i materiały oświetleniowe, 35 reklama, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, prace biurowe, promocja i sprzedaż towarów, także za pośrednictwem Internetu oraz usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni w zakresie towarów takich jak:
produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, chłodziwa, chłodziwa do silników, modyfikatory chemiczne do oleju, preparaty do oczyszczania oleju,
środki do usuwania oleju, formierskie preparaty stosowane
w odlewnictwie, preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy, oleje i tłuszcze przemysłowe, silnikowe, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące oraz materiały oświetleniowe.
(210) 489548
(220) 2018 08 20
(731) RADOWICZ DAMIAN ADAM, Łódź
(540) futbol BONITO
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nych, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie kursów, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych.
489564
(220) 2018 08 21
SZKOŁA INWESTOWANIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław
(540) PROSPER CAPITAL

(210)
(731)

(531) 03.07.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe, finansowe usługi bankowe,
usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, zarządzanie
aktywami finansowymi, zarządzanie aktywami, zarządzanie
aktywami inwestycyjnymi, zarządzanie aktywami finansowymi, usługi w zakresie zarządzania aktywami, zarządzanie
aktywami i zarządzanie portfolio, doradztwo finansowe
w zakresie zarządzania aktywami, zarządzanie aktywami
na rzecz osób trzecich.
489565
(220) 2018 08 21
DOM MAKLERSKI CAPITAL PARTNERS
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08, 02.07.13
(510), (511) 41 usługi trenerskie.
(210) 489559
(220) 2018 08 21
(731) KOZŁOWSKI ZBIGNIEW, Karczew
(540) ORGANIC LEAF
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, 29 mięso, ryby i owoce morza, drób, dziczyzna,
konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, warzywa surowe, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, napoje mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
30 artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego przeznaczone do spożycia lub konserwowania, zboża przystosowane
do spożycia dla ludzi, napoje na bazie kawy, kakao, czekolady lub herbaty, kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż,
tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, cukier, miód, melasa, drożdże, sól, musztarda, ocet, sosy nie ujęte w innych klasach i przyprawy, kasze
spożywcze, makarony, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne,
surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce
i warzywa, naturalne rośliny i kwiaty, płody rolne nie poddane żadnym procesom przygotowującym je do spożycia,
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne
preparaty do produkcji napojów, 35 reklama, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, usługi świadczone przez osoby lub instytucje,
którym celem jest przede wszystkim pomoc w prowadzeniu lub zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi oraz
pomoc w zarządzaniu w zakresie działalności gospodarczej
i handlowej przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych,
41 nauczanie i kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, organizowanie i prowadzenie forów edukacyj-

(531) 03.07.21, 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, finansowe usługi rozliczeniowe [clearingowe], usługi finansowe dotyczące inwestycji, usługi bankowe i finansowe,
usługi finansowej bankowości osobistej, doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego, skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, usługi oceny ryzyka
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, finansowe usługi
rozrachunkowe i rozliczeniowe, usługi finansowe związane
z ubezpieczeniami, usługi finansowe świadczone przez
Internet, usługi w zakresie wyceny finansowej, usługi w zakresie obrotu finansowego usługi w zakresie planowania
finansowego, usługi informacji i doradztwa finansowego,
usługi finansowe w zakresie zabezpieczania funduszy, usługi finansowe w postaci zabezpieczenia inwestycji, usługi
finansowe w zakresie papierów wartościowych, finansowe
usługi doradcze i dotyczące zarządzania, usługi finansowe
w zakresie obrotu akcjami, usługi finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, skomputeryzowane usługi informacyjne
dotyczące działalności finansowej, usługi informacyjne do-
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tyczące wycen działalności finansowej, skomputeryzowane
usługi w zakresie informacji finansowej, usługi doradztwa
finansowego na rzecz bankowców, usługi doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego, usługi doradztwa finansowego na rzecz przedsiębiorstw, usługi doradcze w zakresie planowania finansowego, usługi w zakresie
elektronicznego obrotu finansowego, usługi finansowe
związane z międzynarodowymi papierami wartościowymi,
usługi finansowe świadczone za pomocą środków elektronicznych, usługi informacji finansowej dotyczące rynków
papierów wartościowych, usługi zarządzania finansowego związane z władzami lokalnymi, usługi zarządzania finansowego związane z instytucjami bankowymi, usługi
doradztwa finansowego na rzecz osób fizycznych, usługi
doradztwa finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem,
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania
papierów wartościowych, usługi maklerskie, usługi agencji
maklerskiej, usługi domu maklerskiego, usługi maklerskie
na rynkach finansowych, usługi maklerskie w zakresie akcji, usługi maklerskie w zakresie wymiany, usługi maklerskie
związane z funduszami wzajemnymi, usługi maklerskie
dotyczące rynków papierów wartościowych, usługi maklerskie w zakresie skryptów dłużnych, usługi maklerskie
w dziedzinie instrumentów finansowych, usługi maklerskie
dotyczące oferowania papierów wartościowych, usługi maklerskie w obrocie akcjami i obligacjami, usługi maklerskie
związane z funduszami wspólnego inwestowania, usługi
maklerskie i pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, skomputeryzowane usługi maklerskie w zakresie
obrotu papierami wartościowymi, usługi maklerskie związane z akcjami i innymi papierami wartościowymi, usługi
firm maklerskich w zakresie inwestycji, rekrutacja dyrektorów dla spółek powierniczych [firm maklerskich], usługi
związane z prowadzeniem maklerskich rachunków papierów wartościowych, usługi reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów
wartościowych, maklerstwo, maklerstwo transportowe,
maklerstwo okrętowe, maklerstwo finansowe, maklerstwo
w zakresie towarów, maklerstwo w zakresie akcji, maklerstwo związane z obligacjami, maklerstwo w zakresie waluty maklerstwo w zakresie metali szlachetnych, maklerstwo
w zakresie transakcji terminowych, maklerstwo związane
z funduszami wzajemnymi, maklerstwo w zakresie kontraktów giełdowych na przyszłą dostawę, maklerstwo w zakresie kontraktów terminowych związane z frachtem, maklerstwo w zakresie akcji lub kapitałów akcyjnych i innych
papierów wartościowych, zarządzanie postanowieniami
finansowymi, zarządzanie aktywami finansowymi, obrót
finansowymi instrumentami pochodnymi, usługi związane z transakcjami finansowymi, usługi doradcze dotyczące
zarządzania środkami finansowymi, usługi w zakresie zarządzania inwestycjami finansowymi, organizowanie giełd
papierów wartościowych w celu handlu akcjami i innymi
walorami finansowymi, zarządzanie aktywami, zarządzanie
aktywami inwestycyjnymi, zarządzanie aktywami finansowymi, usługi w zakresie zarządzania aktywami, zarządzanie
aktywami i zarządzanie portfolio, doradztwo finansowe
w zakresie zarządzania aktywami, zarządzanie aktywami
na rzecz osób trzecich.
489588
(220) 2018 08 22
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ZYAVA
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.

(210)
(731)
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489589
(220) 2018 08 22
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MANA
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.

(210)
(731)

489676
(220) 2018 08 24
CANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EasyStart to Bottlefeeding

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04, 02.09.01
(510), (511) 10 artykuły do karmienia i smoczki, butelki
do karmienia, kapturki sutkowe, kubki z ustnikiem do karmienia, laktatory, nakładki silikonowe do karmienia, pojemniki
na butelki do karmienia, zamknięcia do butelek do karmienia, wkładki laktacyjne.
(210) 489680
(220) 2018 08 24
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Zapłać z mBankiem
(510), (511) 36 usługi bankowe i finansowe, usługi bankowe
i finansowe przy użyciu technik i technologii teleinformatycznych oraz mobilnych technik i technologii teleinformatycznych, działalność finansowa i monetarna.
489681
(220) 2018 08 24
SFILATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) PRACOWNIA APERITIVO

(210)
(731)

(531) 25.01.05, 27.05.01
(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.
(210)
(731)

489685
(220) 2018 08 24
POLISARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

42

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) Polisarium UBEZPIECZENIA

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość,
nieruchomości].
(210) 489687
(220) 2018 08 24
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Pay with mBank
(510), (511) 36 usługi bankowe i finansowe, usługi bankowe
i finansowe przy użyciu technik i technologii teleinformatycznych oraz mobilnych technik i technologii teleinformatycznych, działalność finansowa i monetarna.
489694
(220) 2018 08 24
KAROLINKA PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) karolinka kkkk
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.01.23, 02.01.24
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki,
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji
działalności centrów handlowych, 21 naczynia stołowe
oraz naczynia do picia dla celów promocji działalności centrów handlowych, 25 ubrania, w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności
centrów handlowych, 35 usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi reklamowe, promocja
inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi,
kompleksowa oferta towarów umożliwiająca nabywcom
ich rozeznanie i zakup w zakresie następujących towarów:
odzież, obuwie, biżuteria, sprzęt RTV, sprzęt AGD, artykuły
spożywcze, artykuły spożywcze dla gastronomii, książki, artykuły papiernicze, artykuły chemiczne, artykuły budowlane,
meble i akcesoria meblowe, samochody, sprzęt sportowy,
kosmetyki, instrumenty muzyczne i akcesoria do nich, leki,
zabawki, tekstylia, artykuły dekoracyjne do pomieszczeń,
wnętrz mieszkań i domów, rośliny i drzewka, kwiaty, fajerwerki, choinki, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi
w zakresie organizowania wystaw dzieł sztuki w celach aukcyjnych, aukcji, wernisaży, pokazy towarów, zarządzanie kolekcjami sztuki, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w dużym sklepie wielobranżowym, galerii handlowej
i supermarkecie w zakresie następujących towarów: odzież,
obuwie, biżuteria, sprzęt RTV, sprzęt AGD, artykuły spożywcze, artykuły spożywcze dla gastronomii, książki, artykuły papiernicze, artykuły chemiczne, artykuły budowlane, meble
i akcesoria meblowe, samochody, sprzęt sportowy, kosmetyki, instrumenty muzyczne i akcesoria do nich, leki, zabawki, tekstylia, artykuły dekoracyjne do pomieszczeń, wnętrz
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mieszkań i domów, rośliny i drzewka, kwiaty, fajerwerki, choinki, administrowanie i zarządzanie miejscami wystawowymi
dotyczącymi handlu i/lub reklamy, badanie rynku w celach
handlowych, dobór personelu za pomocą testów, sprzedaż
na kredyt w zakresie branży elektronicznej (rtv, agd), motoryzacyjnej, meblarskiej, budowlanej, a także świadczona w hipermarketach, prowadzenie sklepów ze sprzedażą ratalną
w zakresie branży elektronicznej (rtv, agd), motoryzacyjnej,
meblarskiej, budowlanej, a także świadczoną w hipermarketach, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie
umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń
biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych , doradztwo w sprawach
finansowych, operacje i usługi finansowe, administrowanie
i zarządzanie nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, leasing
nieruchomości, wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami,
prowadzenie punktów wykonujących operacje bankowe,
prowadzenie punktów wyceny biżuterii, prowadzenie zbiórek na cele dobroczynne, prowadzenie kantorów wymiany
walut, sponsorowanie finansowe.
489695
(220) 2018 08 24
KAROLINKA PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540)	 kkkk karolinka

(210)
(731)

(531) 02.01.23, 02.01.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki,
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji
działalności centrów handlowych, 21 naczynia stołowe
oraz naczynia do picia dla celów promocji działalności centrów handlowych, 25 ubrania, w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności
centrów handlowych, 35 usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi reklamowe, promocja
inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi,
kompleksowa oferta towarów umożliwiająca nabywcom
ich rozeznanie i zakup w zakresie następujących towarów:
odzież, obuwie, biżuteria, sprzęt RTV, sprzęt AGD, artykuły
spożywcze, artykuły spożywcze dla gastronomii, książki, artykuły papiernicze, artykuły chemiczne, artykuły budowlane,
meble i akcesoria meblowe, samochody, sprzęt sportowy,
kosmetyki, instrumenty muzyczne i akcesoria do nich, leki,
zabawki, tekstylia, artykuły dekoracyjne do pomieszczeń,
wnętrz mieszkań i domów, rośliny i drzewka, kwiaty, fajerwerki, choinki, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi
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w zakresie organizowania wystaw dzieł sztuki w celach aukcyjnych, aukcji, wernisaży, pokazy towarów, zarządzanie kolekcjami sztuki, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w dużym sklepie wielobranżowym, galerii handlowej
i supermarkecie w zakresie następujących towarów: odzież,
obuwie, biżuteria, sprzęt RTV, sprzęt AGD, artykuły spożywcze, artykuły spożywcze dla gastronomii, książki, artykuły papiernicze, artykuły chemiczne, artykuły budowlane, meble
i akcesoria meblowe, samochody, sprzęt sportowy, kosmetyki, instrumenty muzyczne i akcesoria do nich, leki, zabawki, tekstylia, artykuły dekoracyjne do pomieszczeń, wnętrz
mieszkań i domów, rośliny i drzewka, kwiaty, fajerwerki, choinki, administrowanie i zarządzanie miejscami wystawowymi
dotyczącymi handlu i/lub reklamy, badanie rynku w celach
handlowych, dobór personelu za pomocą testów, sprzedaż
na kredyt w zakresie branży elektronicznej (rtv, agd), motoryzacyjnej, meblarskiej, budowlanej, a także świadczona w hipermarketach, prowadzenie sklepów ze sprzedażą ratalną
w zakresie branży elektronicznej (rtv, agd), motoryzacyjnej,
meblarskiej, budowlanej, a także świadczoną w hipermarketach, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie
umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń
biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych , doradztwo w sprawach
finansowych, operacje i usługi finansowe, administrowanie
i zarządzanie nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, leasing
nieruchomości, wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami,
prowadzenie punktów wykonujących operacje bankowe,
prowadzenie punktów wyceny biżuterii, prowadzenie zbiórek na cele dobroczynne, prowadzenie kantorów wymiany
walut, sponsorowanie finansowe.
(210) 489713
(220) 2018 08 27
(731) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek
(540) Kraina Kraka
(510), (511) 29 kaczki tuszki, kaczki świeże, kaczki mrożone, podroby i wyroby mięsne z kaczki, pasztet z wątróbek
kaczych, przetwory z mięsa kaczki, tuszki drobiowe, mięso
drobiowe, wędliny drobiowe, wyroby garmażeryjne z mięsa drobiowego, mrożonki drobiowe, podroby drobiowe,
konserwy drobiowe, buliony drobiowe, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej, w tym usługi sprzedaży za pomocą
sklepu internetowego i usługi sprzedaży wysyłkowej, następujących towarów: kaczki tuszki, kaczki świeże, kaczki mrożone, podroby i wyroby mięsne z kaczki, pasztet z wątróbek
kaczych, przetwory z mięsa kaczki, tuszki drobiowe, mięso
drobiowe, wędliny drobiowe, wyroby garmażeryjne z mięsa
drobiowego, mrożonki drobiowe, podroby drobiowe, konserwy drobiowe, buliony drobiowe.
(210) 489714
(220) 2018 08 27
(731) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek
(540) Kraina Kraka
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(531) 25.01.18, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 kaczki tuszki, kaczki świeże, kaczki mrożone, podroby i wyroby mięsne z kaczki, pasztet z wątróbek
kaczych, przetwory z mięsa kaczki, tuszki drobiowe, mięso
drobiowe, wędliny drobiowe, wyroby garmażeryjne z mięsa drobiowego, mrożonki drobiowe, podroby drobiowe,
konserwy drobiowe, buliony drobiowe, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej, w tym usługi sprzedaży za pomocą
sklepu internetowego i usługi sprzedaży wysyłkowej następujących towarów: kaczki tuszki, kaczki świeże, kaczki mrożone, podroby i wyroby mięsne z kaczki, pasztet z wątróbek
kaczych, przetwory z mięsa kaczki, tuszki drobiowe, mięso
drobiowe, wędliny drobiowe, wyroby garmażeryjne z mięsa
drobiowego, mrożonki drobiowe, podroby drobiowe, konserwy drobiowe, buliony drobiowe.
(210) 489716
(220) 2018 08 27
(731) STRZEMŻALSKI JAKUB KONSILIER, Mrągowo
(540) FORZA ITALIA.PL

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, publikacje drukowane, czasopisma fachowe w szczególności w zakresie motoryzacji, karty informacyjne, programy
imprez, almanachy [roczniki], czasopisma [periodyki], gazety,
nalepki na zderzaki pojazdów, periodyki drukowane, ilustrowane albumy, 35 prowadzenie targów w sektorze motoryzacyjnym, promocja i reklama podróży, skomputeryzowana
promocja działalności gospodarczej, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line towarów i usług poprzez sponsorowanie,
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 aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów
z programami promocyjnymi, 41 publikacje multimedialne,
udostępnianie publikacji on-line, publikacja czasopism, publikacja gazet elektronicznych on-line, usługi w zakresie publikacji biuletynów, udostępnianie elektronicznych publikacji
on-line, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji
drukowanych, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie festiwali, organizowanie i prowadzenie fanklubów, organizowanie zlotów, organizowanie
i prowadzenie imprez w zakresie motoryzacji, organizowanie
gier i konkursów w celach rozrywkowych, pokazy filmów
kinowych, organizowanie festiwali, planowanie specjalnych
imprez, publikacja kalendarzy imprez, organizacja rajdów
samochodowych, organizacja zawodów dotyczących pojazdów mechanicznych, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
wystaw do celów rozrywkowych i edukacyjnych, organizowanie widowisk w celach rozrywkowych i edukacyjnych.
(210)
(731)

489717
(220) 2018 08 27
SPECTRO-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
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(540) Spectro-Lab Laboratoria Przyszłości

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia, aparaty, przyrządy do celów naukowych, aparatura pomiarowa analityczna laboratoryjna, 10 urządzenia laboratoryjne do celów medycznych,
35 doradztwo handlowe fachowe, 37 serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny- naprawy.
(210) 489730
(220) 2018 08 27
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) CHRUPERSY
(510), (511) 29 chipsy ziemniaczane, chipsy owocowe, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, orzechy ziemne przetworzone, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe przetworzone,
orzechy arachidowe, przekąski na bazie owoców, 30 krakersy, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu.
(210) 489731
(220) 2018 08 27
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) KAPITAN MIKE
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, błyszczyki
do ust, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, mydła, pałeczki zapachowe, preparaty do kąpieli, preparaty do prania,
preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, szampony, szampony
dla zwierząt, środki czyszczące do celów gospodarstwa
domowego, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, żele do masażu,
zmywacze do paznokci, 9 baterie do oświetlenia, dozowniki,
głośniki, etui na okulary, etui na smartfony, filmy rysunkowe animowane, kalkulatory, kaski ochronne do uprawiania
sportu, liczydła, lornetki, lupy, magnesy dekoracyjne, maski
do nurkowania, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, pokrowce na tablety, 16 artykuły biurowe, kalendarze,
kartki z życzeniami, kartki muzyczne z życzeniami, korektory
w płynie, korektory w taśmie, maszynki do ostrzenia ołówków elektryczne lub nie, materiały piśmienne, notatniki,
okładki, pędzle, pinezki, podkładki na biurko, przybory szkolne, skoroszyty, taśma klejąca, wstążki papierowe, zeszyty
do pisania, zeszyty do rysowania, zszywacze, 18 aktówki,
etui na karty, etui na klucze, obroże dla zwierząt, odzież dla
zwierząt, podróżne torby na ubrania, stroje dla zwierząt domowych, torby szkolne, torby plażowe, torebki, walizki, walizki z kółkami, 21 butelki, buteleczki, deski do krojenia chleba,
deski do krojenia do kuchni, doniczki na kwiaty, doniczki
na okna, dozowniki mydła, figurki z porcelany, filiżanki, formy, foremki do kuchni, garnki, garnki kuchenne, grzebienie,
grzebienie dla zwierząt, karafki, kieliszki do jajek, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosze na papier, kosze na śmieci,
łopatki do ciast, łyżki do butów, miotły, miseczki, naczynia
ceramiczne, naczynia na napoje, patelnie, podkładki pod
garnki, pojemniki na wykałaczki, przybory kosmetyczne,
przybory toaletowe, przyrządy do demakijażu, przybory kuchenne, pucharki na owoce, pudełka na herbatę, pucharki
na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka na słodycze, rękawice do piekarnika, salaterki, skarbonki, solniczki, spodeczki, spryskiwacze, szczoteczki do zębów, szczypce do lodu,
szczypce do sałaty, ściereczki do kurzu, ściereczki do pole-
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rowania, termosy, torby izotermiczne, termosy do napojów,
wieszaki, wykałaczki, zestawy do przypraw, zastawa stołowa,
świeczniki, świecie, 25 bokserki, botki, body, buty sportowe,
buty narciarskie, czapki, czepki sportowe, czepki basenowe,
chustki, apaszki, halki, kalosze, kamizelki, kapelusze, kostiumy
kąpielowe, krawaty, koszule, kurtki, legginsy, majtki damskie,
majtki dziecięce, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie
plażowe, odzież ze skóry, opaski na głowę, paski, pantofle
domowe, piżamy, pończochy, rajstopy, sandały, skarpetki,
swetry, szale, szlafroki, wyprawki dziecięce, 28 gry planszowe, kije do gier, kije do golfa, karty do gry, karty do bingo,
konfetti, konie na biegunach, lalki, latawce, łyżwy, łyżworolki,
ochraniacze na łokcie, ochraniacze na kolana, piłki do gier,
plastelina do zabawy, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, samochody do zabawy, sanki, sprzęt wędkarski,
stojaki do choinek, szachownice, szachy, ubranka dla lalek,
wędki, worki treningowe, wózki dla lalek, wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane, zestawy
modeli w zmniejszonej skali do składania, zjeżdżalnie do zabawy, 29 chipsy ziemniaczane, chipsy owocowe, 30 guma
do żucia, batony zbożowe, czekolada, 34 cygara, fajki, filtry
do papierosów, papierosy, papierosy elektroniczne, gilotynki
do cygar, popielniczki dla palaczy, tytoń, tabakierki, zapalniczki dla palaczy, zapałki, pojemniki na tytoń, papierośnice.
489755
(220) 2018 08 27
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI W BIELAWIE,
Bielawa
(540) REGAŁOWISKO BIELAWA REGGAE FESTIWAL
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 41 koncerty muzyczne, prezentacja koncertów,
organizowanie koncertów, rezerwacje koncertów, zarządzanie koncertami, usługi koncertów śpiewu, obsługa koncertów muzycznych, usługi koncertów muzycznych, organizowanie koncertów muzycznych, prezentacja koncertów
muzycznych, produkcja koncertów muzycznych, koncerty
muzyczne na żywo, rezerwacja biletów na koncerty, organizowanie i prowadzenie koncertów, rozrywka w postaci
koncertów, organizowanie koncertów muzyki reggae, usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
489798
(220) 2018 08 27
SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) BroiSan Starter

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(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,
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29 mleko, produkty mleczne, 31 otręby jako pokarm dla
zwierząt, pasza dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, spożywcze pasze
wzmacniające dla zwierząt.
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489861
(220) 2018 08 28
SARATON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ, Piła
(540) OPENSAILING
(210)
(731)

489799
(220) 2018 08 27
SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) Protamino Matra

(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 jako pokarm dla
zwierząt, pasza dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, spożywcze pasze
wzmacniające dla zwierząt.
489844
(220) 2018 08 28
VISA BELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) ŚLĄSKI Leberwuszt

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 14.09.05
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, wędliny i produkty mięsne,
pasztety, gotowe potrawy garmażeryjne zawarte w klasie 29.
489845
(220) 2018 08 28
VISA BELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) ŚLĄSKIE Tuste

(210)
(731)

(531) 14.09.05, 27.05.01
(510), (511) 29 pasztety, gotowe potrawy garmażeryjne zawarte w klasie 29, smalec, zupy i składniki zup, zupy błyskawiczne, przetwory i marynaty zawarte w klasie 29.
(210) 489857
(220) 2018 08 28
(731) KWIATKOWSKA MAJA, Stryków
(540) herbapect
(510), (511) 30 herbata sypka, herbata w saszetkach, nielecznicze napoje na bazie herbaty.

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.13.25, 26.05.01
(510), (511) 39 wypożyczanie żaglówek, rejsy łodzią, organizowanie rejsów, organizowanie podróży i rejsów, organizacja i rezerwacja rejsów, usługi w zakresie rejsów na jachtach,
usługi w zakresie rejsów statkami wycieczkowymi, organizowanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i biletów
kolejowych, usługi transportu statkami rejsowymi, usługi
pasażerskich lotów rejsowych, czarterowanie jachtów, przechowywanie jachtów, usługi przystani jachtowej, usługi
w zakresie czarterowania jachtów, czarterowanie jednostek
pływających, jachtów, statków, łodzi i pojazdów wodnych,
przechowywanie jednostek pływających, jachtów, łodzi
i pojazdów wodnych, 41 kursy instruktażowe, szkolenia żeglarskie, dostarczanie informacji dotyczących sportów motorowych, udostępnianie informacji dotyczących wyścigów
motorowych, doradztwo zawodowe, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi szkoleniowe zapewniane przy
pomocy symulatorów, usługi trenerskie, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych, usługi w zakresie oświaty, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zawodów
sportowych związanych ze sportami żeglarskimi, motorowodnymi i wodnymi usługi klubowe, usługi klubowe związane ze sportami żeglarskimi, motorowodnymi i wodnymi.
(210) 489872
(220) 2018 08 29
(731) FUNDACJA WERWA, Rogowo
(540) FUNDACJA WERWA

(531) 05.03.04, 05.03.13, 05.03.14, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 organizacja i przeprowadzanie aktywności
kulturalnych, organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie
szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, prowadzenie zajęć
poprawiających kondycję fizyczną, przeprowadzanie aktywności kulturalnych, przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], usługi w zakresie rekreacji, warsztaty
w celach edukacyjnych, warsztaty w celach kulturalnych, zapewnianie instruktażu dla niepełnosprawnych, przedszkola,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 43 placówki opieki dziennej nad przedszkolakami
i małymi dziećmi, żłobki dla dzieci, 44 doradztwo dotyczące
opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie
potrzeb medycznych osób starszych, porady medyczne dla
osób niepełnosprawnych.
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489911
(220) 2018 08 28
ZMARZŁY LUCYNA GIORDANI PRODUKCJA ODZIEŻY
DAMSKIEJ, Krzyska
(540) GIORDANI

(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 25 płaszcze, odzież, galanteria odzieżowa, odzież
damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca,
swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież
wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, odzież wierzchnia dla
dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania, 42 projektowanie mody, projektowanie odzieży, obuwia, biżuterii, torebek, projektowanie akcesoriów mody.
(210) 489915
(220) 2018 08 29
(731) SIEŃCZYK ANNA LABOLO, Warszawa
(540) LaboLo

(531) 27.05.01, 16.03.17
(510), (511) 16 afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwarele, artykuły biurowe
[z wyjątkiem mebli], bloki [artykuły papiernicze], ekierki
do rysowania, gumki do ścierania, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, linijki rysownicze
[kreślarskie], materiały do pisania, materiały do rysowania,
materiały drukowane, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], ołówki, ołówki
na grafit [ołówki automatyczne], papier, papier w arkuszach
[artykuły piśmienne], pędzle, pieczątki z adresem, pióra i długopisy [artykuły biurowe], przyrządy do pisania, przyrządy
do rysowania, publikacje drukowane, rysunki, segregatory
na luźne kartki, torby papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, ulotki,
zakładki do książek, zeszyty do pisania lub rysowania, bibuły,
przybory szkolne [artykuły piśmienne], teczki z notatnikiem
i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], drukowane
dyplomy [nagrody], drukowane foldery informacyjne, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane programy zajęć, fotografie [wydrukowane], lekcje drukowane,
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, publikacje
promocyjne i reklamowe, 28 balony, bańki mydlane [zabawki], bąki [zabawki], figurki do zabawy, gra w domino, gra
w kulki, gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry
towarzyskie, karty do gry, klocki do zabawy [konstrukcyjne],
roboty zabawkowe, śmieszne gadżety do zabawy, śmieszne
gadżety na imprezy, warcaby, zabawki, zabawki wypchane,
zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki],
gry, akcesoria do zabawy, mikroskopy zabawkowe, modele
[zabawki], przyrządy do zabawy do użytku w przedszkolach
i żłobkach, układanki [puzzle], urządzenia do gier, zabawki
edukacyjne, 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie warsztatów
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[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów
innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], przedszkola, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi parków
rozrywki, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie],
wyższe uczelnie [edukacja], komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, przedstawienia teatralne [produkcja], wystawianie spektakli na żywo, usługi edukacyjne dla
dzieci w postaci grup zabaw, usługi przedszkolne [edukacja
lub rozrywka], świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci,
zajęcia zorganizowane dla dzieci [rozrywka lub edukacja].
489917
(220) 2018 08 29
DUSTBUSTER PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamieniec Wrocławski
(540) DUSTBUSTER
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie okien, mycie,
wypożyczanie maszyn do czyszczenia, zamiatanie dróg.
489937
(220) 2018 08 30
DEGORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) GRUSZKA NOVA

(210)
(731)

(531) 05.07.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, w szczególności restauracje i catering, usługi restauracyjne, bary.
489940
(220) 2018 08 30
SOKOŁOWSKI EUGENIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
REMONTOWO-BUDOWLANE SAMAN, Inowrocław
(540) SAMAN
(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 20 pojemniki do pakowania żywności z tworzyw sztucznych, 21 wykałaczki, pojemniki na wykałaczki,
28 szachy, szachownice, warcaby, gry, zabawki, 37 usługi remontowe, w tym: remonty wewnętrzne mieszkań, obiektów
usługowych, handlowych i przemysłowych oraz remonty zewnętrzne budynków mieszkalnych, obiektów usługowych,
handlowych i przemysłowych.
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(210) 489948
(220) 2018 08 30
(731) OGÓREK ŁUKASZ, Andrychów
(540) City Sklep
(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu, usługi sklepów detalicznych on-line związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi.
(210) 489949
(220) 2018 08 30
(731) NASKRĘT NATALIA, Poznań
(540) Besita

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież.
489951
(220) 2018 08 30
YORK PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bolechowo
(540) SO!CZYSTE

(210)
(731)

(531) 29.01.04, 27.05.01, 24.17.04
(510), (511) 3 preparaty zapachowe, preparaty myjące, zmywaki nasączone preparatem zapachowym, gąbki nasączone
preparatem zapachowym do celów domowych, 21 zmywaki
do szorowania i użytku domowego, gąbki do celów domowych, gąbki toaletowe.
(210) 489960
(220) 2018 08 30
(731) BIALIK MAREK, Wrocław
(540) Mennica Lubuska
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i analiz dla przedsiębiorstw, sporządzanie bilansów finansowych, sporządzanie raportów biznesowych, usługi doradcze i informacje dotyczące rachunkowości, usługi doradcze i informacyjne w zakresie księgowości, usługi doradcze
i informacyjne w zakresie podatków, doradztwo w zakresie
efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie nabywania
przedsiębiorstw, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
zatrudnienia, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami,
personelem i zatrudniania, prowadzenie akt osobowych i rejestru pracowników [dla osób trzecich], przygotowanie listy
płac, w tym komputerowe, pomoc w sporządzaniu listy płac,
spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, usługi w zakresie rejestrowania pracowników, konsultacja dotycząca
rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej i przedsiębiorstw, audyt sprawozdań
finansowych, doradztwo związane z audytem, statystyczne
zestawienia, usługi w zakresie wyszukiwania danych, usługi
gromadzenia, zestawiania i systematyzacji danych, usługi
zarządzania danymi, 36 doradztwo podatkowe [nie dotyczy
prowadzenia rachunkowości i księgowości], nadzór podatkowy, doradztwo, analizy i badania finansowe i finansowo
- ekonomiczne, doradztwo, analizy i badania w zakresie inwestycji, ekspertyzy dla celów fiskalnych, usługi administrowania i obsługi płatności dotyczących podatków i z zakresu
ubezpieczeń społecznych, ocena podatkowa, planowanie
podatkowe [nie księgowe], usługi związane z opodatkowaniem płac, 41 szkolenia, usługi edukacyjne i instruktażowe
z zakresu podatków, rachunkowości i księgowości, publikacja materiałów edukacyjnych i informacyjnych z zakresu
podatków, rachunkowości i księgowości, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, kursów, warsztatów, seminariów szkoleniowych i edukacyjnych
z zakresu podatków, rachunkowości i księgowości, 45 doradztwo prawne w zakresie opodatkowania, usługi pomocy
prawnej oraz zastępstwo prawne i procesowe w sprawach
i sporach podatkowych, sporządzanie ekspertyz, opinii, raportów, analiz i badań prawnych z zakresu podatków, usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych z zakresu podatków.
(210) 490011
(220) 2018 09 01
(731) BANDEL MARIUSZ, Szczecin
(540) ADMIRAŁ
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.

(531)

29.01.13, 26.01.03, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.25, 27.05.01,
27.05.21
(510), (511) 14 diamenty, medale, metale szlachetne nieprzetworzone lub półprzetworzone, monety, srebro nieprzetworzone lub kute, stopy metali szlachetnych, sztabki
metali szlachetnych, złoto nieprzetworzone lub kute.
489963
(220) 2018 08 31
ORZEŁ MAREK FIRMA RACHUNKOWO-DORADCZA
GRAMAR, Aleksandrów Kujawski
(540) GRAMAR
(510), (511) 35 usługi podatkowe, planowanie podatkowe
[rachunkowość], przygotowywanie i wypełnianie deklaracji,
zeznań i informacji podatkowych, porady związane z przygotowywaniem deklaracji, zeznań i informacji podatkowych,
przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki], księgowość
i prowadzenie ksiąg, rachunkowość: fakturowanie, analizy
i oceny kosztów i korzyści, usługi w zakresie rozliczeń, sporządzanie dokumentów dotyczących opodatkowania i faktur,
przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością
gospodarczą, przygotowywanie sprawozdań finansowych
(210)
(731)

490018
(220) 2018 09 03
ŁUKASZEWICZ KAZIMIERZ, ŁUKASZEWICZ EWELINA
AQUA-SOFT SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
(540) AQUASOFT

(210)
(731)

(531)

29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 01.15.15, 01.15.24, 11.03.02, 11.03.20, 26.11.12,
27.03.15
(510), (511) 1 preparaty do usuwania kamienia kotłowego,
substancje do zmiękczania wody, substancje powierzchniowo
czynne, preparaty do uzdatniania wody, chemiczne wymienniki jonowe, katalizatory, nieprzetworzone tworzywa sztuczne stosowane w filtrowaniu, substancje mineralne stosowane
w filtrowaniu, substancje roślinne stosowane w filtrowaniu,
preparaty chemiczne stosowane w filtrowaniu, preparaty
do klarowania, substancje diagnostyczne inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, mieszanki filtracyjne, ży-
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wice jonowymienne, żywice syntetyczne nieprzetworzone,
preparaty do oczyszczania wody, 11 urządzenia do destylacji,
urządzenia do uzdatniania wody, urządzenia do filtrowania
wody, instalacje do zaopatrywania w wodę pitną, urządzenia
do odsalania wody, instalacje oczyszczania ścieków, urządzenia do zmiękczania wody, filtry gruboziarniste do filtrowania
wody, kolumny destylacyjne, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, pompy ciepła, 35 sprzedaż
detaliczna urządzeń do uzdatniania wody oraz systemów
grzewczych, 37 budowa, konserwacja i naprawa oczyszczalni
ścieków, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodnokanalizacyjnych, budowa systemów ścieków.
490028
(220) 2018 09 03
FACON-POROSZEWSKA MARTA PHU PROFIPET,
Łozina
(540) VetCover program lojalnościowy

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 02.09.01,
03.06.03
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalnościowymi konsumenta.
490031
(220) 2018 09 03
WELDING TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) WeldinG TechnologY

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 37 budowa i konserwacja rurociągów, czyszczenie i naprawa kotłów, nitowanie, wynajem sprzętu budowlanego, 40 obróbka metali, usługi spawalnicze.
(210) 490034
(220) 2018 09 03
(731) MAZUREK KAMIL, Łaszczów
(540) M

29.01.06, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.21, 24.09.01,
24.09.03, 24.09.05, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.17
(510), (511) 41 organizowanie konkursów piękności, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów jako edukacja lub rozrywka, rozrywka, widowiska jako rozrywka.
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(210) 490036
(220) 2018 09 03
(731) LATAJKA DARIUSZ POLLABO STYLE TIME, Wrocław
(540) POLLABO

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.15, 26.11.02,
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 17.02.01, 17.02.02, 01.01.01,
01.01.02, 01.01.10
(510), (511) 14 kamienie szlachetne, biżuteria i wyroby jubilerskie, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z biżuterią, wyrobami jubilerskimi i kamieniami szlachetnymi,
36 wycena diamentów, kamieni szlachetnych i metali szlachetnych, 37 naprawa i konserwacja zegarów i zegarków,
ponowne oprawianie biżuterii, oprawa kamieni szlachetnych [naprawa], 42 testowanie, analiza i wycena towarów
i usług osób trzecich do celów certyfikacji, certyfikacja diamentów, projektowanie biżuterii, klasyfikowanie kamieni
szlachetnych.
(210) 490037
(220) 2018 09 03
(731) KUBIAK SŁAWOMIR ESKADA, Ostrów Wielkopolski
(540) viCards
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, usługi marketingowe, 36 udzielanie rabatów
w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej.
(210) 490038
(220) 2018 09 03
(731) LATAJKA DARIUSZ POLLABO STYLE TIME, Wrocław
(540) POLLABO
(510), (511) 14 kamienie szlachetne, biżuteria i wyroby jubilerskie, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z biżuterią, wyrobami jubilerskimi i kamieniami szlachetnymi,
36 wycena diamentów, kamieni szlachetnych i metali szlachetnych, 37 naprawa i konserwacja zegarów i zegarków,
ponowne oprawianie biżuterii, oprawa kamieni szlachetnych [naprawa], 42 testowanie, analiza i wycena towarów
i usług osób trzecich do celów certyfikacji, certyfikacja diamentów, projektowanie biżuterii, klasyfikowanie kamieni
szlachetnych.
(210) 490041
(220) 2018 09 03
(731) ZAGŁĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA, Sosnowiec
(540) ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC

(531)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 01.01.05, 21.03.07
(510), (511) 14 breloczki, ozdoby będące biżuterią, zegarki,
stopery, 16 kubki na ołówki, podkładki i podstawki pod kufle
do piwa, pudełka, stojaki na długopisy i pióra, długopisy (ko-
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lorowe), papierowe podstawki pod szklanki, kalendarze (różnego rodzaju), notesy na zapiski, dyplomy (nagrody), plakaty
reklamowe, naklejki, teczki papierowe, 25 odzież, kostiumy
kąpielowe, koszulki, krawaty, daszki przeciwsłoneczne, obuwie, obuwie sportowe, odzież sportowa, 28 artykuły sportowe i gimnastyczne, piłki do gier, przyrządy gimnastyczne,
karty do gry, 35 usługi reklamowe, 41 usługi z zakresu działalności sportowej i rekreacyjnej, takie jak: organizacja zawodów sportowych, organizacja pokazów sportowych, usługi
organizowania szkoleń, prowadzenie treningów sportowych.
(210) 490045
(220) 2018 09 03
(731) LEONIEC ELWIRA SIYA, Warszawa
(540) H2Sens

(531) 20.05.07, 26.05.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenie kosmetyczne do zabiegów i terapii
wodorem.
(210) 490048
(220) 2018 09 03
(731) WINIARCZYK FILIP MARIAN, Warszawa
(540) The Hoodie Nation

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 nakrycia głowy, odzież, bluzy sportowe
z kapturem, koszulki z krótkim rękawem, czapki, buty, kurtki.
490050
(220) 2018 09 03
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POZNAŃ
(540) DOBRA KARMA

(210)
(731)

49

(531) 05.09.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania
z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), sałatki gotowe, sałatki warzywne,
sałatki owocowe, sałatka cezar, sałatka ziemniaczana, sałatki
drobiowe, sałatka z kurczaka, pokrojone sałatki warzywne,
sałatki z roślin strączkowych, sałatki podawane na przystawkę, sałatki na bazie ziemniaków, sałatka z ikrą ryb cefalowatych, hummus [pasta z ciecierzycy], hummus, oliwki [przetworzone], oliwki nadziewane czerwoną papryką, oliwki
nadziewane czerwoną papryką i migdałami, oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym, oliwki nadziewane
serem feta w oleju słonecznikowym, oliwki konserwowane,
oliwki, gotowane, oliwki nadziewane, papryka, przetworzona, marynowane papryczki jalapeno, papryka marynowana,
ostre zielone papryczki, przetworzone, czerwona słodka
papryka, przetworzona, konserwowane papryczki chilli,
marynowana ostra papryka, preparowane papryki, desery
mleczne, desery owocowe, desery jogurtowe, schłodzone
desery mleczne, desery wykonane z produktów mlecznych,
desery na bazie sztucznego mleka, 30 sałatka ryżowa, sosy
sałatkowe, sałatka z makaronem, sosy sałatkowe [dressingi], tabule [sałatka z kuskus], sałatka z makaronu typu rurki,
sosy sałatkowe do żywności [sosy], kuskus [kasza], kasze, kasze spożywcze, kasza bulgur, kasza perłowa, kaszka ryżowa,
przetworzona kasza manna, kasza perłowa [przetworzona],
pudding z kaszy manny, kaszka z mąki ryżowej, kaszka z fasoli
mung, płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych
owoców (granola), batony na bazie granoli, musy, musy czekoladowe, musy deserowe, musy (słodycze), batoniki musli,
musy (wyroby cukiernicze), musztarda do żywności, kuskus,
wrapy z kurczakiem, zawijana kanapka typu wrap, zawijane
kanapki typu wrap (pieczywo), makarony, makaron jajeczny,
makaron spożywczy, makaron ryżowy, makaron krewetkowy, makaron pełnoziarnisty, makaron azjatycki, makaron
gryczany, nadziewany makaron, makaron muszelki, makaron
rurki, makaron gotowy, nitki [makaron], makaron noodle,
makaron błyskawiczny, makaron chiński, makarony razowe,
makaron z serem, makarony zawierające nadzienia, potrawy
z makaronu, sosy do makaronów, dania gotowe zawierające
makaron, potrawy gotowe zawierające makaron, gotowe dania z makaronu, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, gotowe potrawy na bazie makaronu, suche i płynne
potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, dania gotowe i wytrawne przekąski, wypieki, wyroby
cukiernicze, czekolada i desery, dania liofilizowane, których
głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane,
których głównym składnikiem jest makaron, posiłki składające się głównie z makaronów, przekąski składające się głównie
z makaronu, pasta z papryki chili będąca przyprawą, suszone papryczki chili [przyprawa], papryka [przyprawy], desery
czekoladowe, budynie deserowe, suflety deserowe, desery
z muesli, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe desery [wyroby piekarnicze], deser puddingowy na bazie ryżu,
puddingi do użytku jako desery, gotowe desery [na bazie
czekolady], kremy budyniowe custard [pieczone desery], tapioka, tapioka (mąka -) do celów spożywczych.
(210) 490052
(220) 2018 09 03
(731) BEŁZ RAFAŁ EVERSTAR, Kościan
(540) EVERSTAR
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(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 materace, poduszki, pościel.
490076
(220) 2018 09 04
MENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szczecin
(540) myBoard INTERACTIVE

(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 tablice interaktywne, monitory dotykowe, monitory interaktywne, przystawki interaktywne, wizualizery,
podstawy pod tablice, podstawy pod monitory, uchwyty
do projektorów, aparaty fotograficzne, apertometry stosowane w optyce, audiowizualne urządzenia dydaktyczne,
drukarki komputerowe, dyski do rejestracji dźwięku, dyski
kompaktowe (w tym CD, DVD i inne), dyski magnetyczne,
dyski obliczeniowe, dyski optyczne, ekrany, ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, elektroniczne pióra świetlne
(ekranopisy), elektryczne urządzenia pomiarowe, epidiaskopy i rzutniki, fotokopiarki, monitory, monitory z ekranem
dotykowym, fotometry, głośniki, interfejsy komputerowe,
kalkulatory, kątomierze, klawiatury komputerowe, kodery
magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, tablety, lasery nie do celów
medycznych, manometry, meble laboratoryjne, miarki, miary, mierniki, mikrometry, mikroskopy, notesy elektroniczne,
odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych,
oprogramowanie do gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe nagrane, optyczne nośniki danych, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, programy
komputerowe, programy komputerowe nagrane, programy
sterujące komputerowe nagrane, elektroniczne tablice ogłoszeń, 16 drukowane materiały szkoleniowe i dydaktyczne
na nośnikach papierowych w tym podręczniki, skrypty, książki, zeszyty ćwiczeń, notatniki, zeszyty, 42 analizy systemów
komputerowych, digitalizacja dokumentów, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
hosting serwerów, pisanie programów komputerowych,
instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, wypożyczanie komputerów, konserwacja
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub
dokumentów na forę elektroniczną, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego.
490079
(220) 2018 09 04
KAMAI AGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Batorska
(540) KAMAI
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów
w związku z wyposażeniem domu i nieelektrycznymi artykułami AGD za pośrednictwem stacjonarnych punktów
sprzedaży oraz sieci Internet, sprzedaż hurtowa i detaliczna
towarów w związku z wyposażeniem ogrodu za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet,
sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów w związku ze sprzę(210)
(731)
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tem sportowym za pośrednictwem stacjonarnych punktów
sprzedaży oraz sieci Internet, sprzedaż hurtowa i detaliczna
towarów w związku ze sprzętem wykorzystywanym podczas grillowania i pikników oraz kempingów za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet,
sprzedaż hurtowa i detaliczna mebli za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
490080
(220) 2018 09 04
KRAKOWSKI KREDENS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) KRAKOWSKI KREDENS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 mięso i wędliny, pasty mięsne (w tym pasztety,
smalce), konserwy rybne, konserwy mięsne, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owoce. warzywa i grzyby (w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych), galarety mięsne, owoce
konserwowane w alkoholu, owoce konserwowane w słoikach:
warzywa konserwowane, ogórki korniszone, warzywa marynowane, kapusta kwaszona, pikle, mleczne produkty, nabiał i substytuty nabiału, jaja, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki z mięsa
[mięso jako główny składnik], sałatki gotowe, potrawy gotowe
składające się głównie z warzyw, gotowe dania warzywne, pasztet warzywny, 30 słodycze czekoladowe, ciastka, gotowe dania
z ryżu, potrawy na bazie mąki, suche i świeże makarony, kluski
i pierogi, kawa, herbata, miód, musztarda, 32 napoje bezalkoholowe, soki, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], 33 napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), miód pitny, wina alkoholowe,
nalewki, wódka, wino, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z artykułami spożywczymi prowadzone w stacjonarnych punktach sprzedaży oraz za pośrednictwem sieci Internet.
490081
(220) 2018 09 04
KRAKOWSKI KREDENS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) KRAKOWSKI KREDENS BISTRO CAFE
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 43 serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi kawiarni, bary przekąskowe.
(210) 490082
(220) 2018 09 04
(731) ANTONIEWICZ MARIUSZ OFFICE PLACE, Warszawa
(540) OfficePlace
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(531) 09.01.10, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 meble, w szczególności meble biurowe, sklepowe i kuchenne, akcesoria meblowe, 35 usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej w związku z meblami, za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet,
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej szklanych ścian, pokryć ścian i sufitów oraz materiałów do pokrywania podłóg
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz
sieci Internet, 42 usługi architektury wnętrz, projektowanie
wnętrz budynków, w szczególności projektowanie wnętrz
biur, sklepów i kuchni.
(210) 490084
(220) 2018 09 04
(731) LEONIK PIOTR NEWCONTACT, Ostrów Mazowiecka
(540) VIPMEN
(510), (511) 38 usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, dostęp do treści, stron internetowych
i portali, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, obsługa chat roomów, udostępnianie forów internetowych
on-line, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, wzajemna komunikacja komputerowa, 45 usługi serwisów społecznościowych on-line, usługi social-networkingowe,
usługi agencji randkowej, internetowe usługi zapoznawania osób, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu
znajomości, usługi randkowe przez Internet, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on-line za pomocą
aplikacji mobilnych do pobrania.
(210) 490085
(220) 2018 09 04
(731) HAJDUSZEWSKI HENRYK, Sopot
(540) HORTHO Medical Innovations

(540) Student depot

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi zakwaterowania studentów w pokojach na terenie domów studenckich.
(210) 490088
(220) 2018 09 04
(731) LEONIK PIOTR NEWCONTACT, Ostrów Mazowiecka
(540) VIPWOMEN
(510), (511) 38 usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, obsługa chat roomów,
udostępnianie forów internetowych on-line, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, wzajemna komunikacja komputerowa,
45 usługi serwisów społecznościowych on-line, usługi social-networkingowe, usługi agencji randkowej, internetowe
usługi zapoznawania osób, usługi agencji pośrednictwa
w zawieraniu znajomości, usługi randkowe przez Internet,
usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on-line za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania.
490090
(220) 2018 09 04
FINTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) fintegra

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 pośrednictwo finansowe.
(531) 26.13.25, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.

490091
(220) 2018 09 04
FINUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Fin UP

(210)
(731)

490086
(220) 2018 09 04
HAJDUSZEWSKI HENRYK HORTHO MEDICAL
INNOVATIONS, Sopot
(540) NOVAXIL PLUS
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 pośrednictwo finansowe.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(210)
(731)

490087
(220) 2018 09 04
STUDENT DEPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

51

(210) 490094
(220) 2018 09 04
(731) JANIK TOMASZ, Żary
(540) MED-DERM.pl Gabinety Dermatologiczne
i Medycyny Estetycznej
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(531)

03.11.01, 03.11.03, 03.07.17, 09.05.01, 27.05.01, 29.01.12,
24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 44 usługi medyczne, działalność medyczna, dermatologia, wenerologia, epidemiologia, medycyna estetyczna, ambulatoryjna opieka medyczna, badania medyczne, badania laboratoryjne, leczenia lub oceny stanu zdrowia ludzi,
usługi diagnostyki medycznej, informacja medyczna, udzielanie informacji zdrowotnej, pomoc medyczna, konsultacje
medyczne, poradnictwo medyczne, leczenie ludzi, wszystkie powyższe usługi świadczone tylko w zakresie ludzi.

Nr ZT42/2018

(210) 490169
(220) 2018 09 05
(731) Swiss Pharma International AG, Waldmannstrasse, CH
(540) Laremid – wyjątkowo szybki na biegunkę!
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do użytku medycznego, suplementy
diety dla ludzi.
(210) 490180
(220) 2018 09 06
(731) KAMIŃSKA ZOFIA GIFTED, Warszawa
(540) G!FTED

(210) 490133
(220) 2018 09 05
(731) SZYMEON ARTUR PAWEŁ CONSTECHNIK, Płock
(540) ConsTechnik

(531) 26.15.01, 25.07.07, 29.01.06, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
(210) 490134
(220) 2018 09 05
(731) MYSLYTSKYI SERGII, Macierzysz
(540) FRESH FACTORY
(510), (511) 43 restauracje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary szybkiej
obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], kawiarnie, restauracje
samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, domy turystyczne, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady],
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych
naczyń, wypożyczanie konstrukcji przenośnych.
(210) 490160
(220) 2018 09 05
(731) RYMS JAROSŁAW, Mrągowo
(540) EMPIRE
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary] - kefeterie
[bufety] - kawiarnie - obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem - restauracje - restauracje samoobsługowe - stołówki - usługi barowe.

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 działalność gospodarcza (doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania -), działalność gospodarcza
(specjalistyczne doradztwo w zakresie -), impresariat w działalności artystycznej, patronat (poszukiwania w zakresie -),
pośrednictwo pracy, targi (organizowanie -) w celach handlowych lub reklamowych, wizerunek (kreowanie -) [firmy,
usług, towaru], zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich), zarządzanie personalne
(doradztwo w zakresie -), 41 artyści teatralni (usługi -), nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
pracowni specjalistycznych [szkolenia], organizowanie spektakli [impresariat], produkcja filmów, produkcja mikrofilmów,
programy telewizyjne (produkcja programów radiowych i -),
studia filmowe, 45 nadzór (usługi -) w dziedzinie własności
intelektualnej, własności intelektualna (doradztwo w zakresie), własność intelektualna (licencjonowanie), zarządzenie
prawami autorskimi.
490210
(220) 2018 09 06
NEPENTES PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) IWOSTIN ESTETIC
(510), (511) 3 mydła, produkty perfumeryjne, kosmetyki do makijażu, olejki eteryczne, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 preparaty dermatologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry.
(210)
(731)

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

486985, 487596, 488261, 488262, 488277, 488390, 488392, 488553, 489527, 490018

2

488261, 488262, 488277, 489462

3

470451, 471878, 484121, 486189, 486906, 487710, 488553, 489165, 489236, 489508, 489731, 489951, 490210

4

488553, 488937, 489527

5

471384, 471878, 483413, 484077, 486189, 487710, 487948, 488390, 488392, 489154, 489236, 489446, 489508,
489559, 489798, 489799, 490086, 490169, 490210

6

486906, 487596, 489306, 489462

7

480374, 488553, 488554, 489165, 489287

8

489165

9

460455, 461419, 473344, 475472, 475474, 475477, 484147, 484148, 486906, 487282, 487962, 488553, 488554,
488639, 488648, 489016, 489045, 489717, 489731, 490045, 490076

10

489676, 489717

11

473344, 487678, 488554, 488937, 489165, 490018

12

486634, 488553, 488639

14

460455, 484121, 485425, 486906, 489960, 490036, 490038, 490041

16

486906, 488553, 488648, 489045, 489165, 489298, 489395, 489469, 489498, 489694, 489695, 489716, 489731,
489915, 490041, 490076

17

488261, 488262, 488277, 488553, 489323, 489462

18

484104, 486906, 488553, 489731

19

484107, 484109, 487596, 488261, 488262, 488277, 489306

20

460455, 486985, 487596, 489306, 489323, 489940, 490052, 490082

21

460455, 486906, 487596, 488534, 489165, 489236, 489694, 489695, 489731, 489940, 489951

22

487532

24

487532

25

460455, 483820, 486621, 486906, 489394, 489472, 489694, 489695, 489731, 489911, 489949, 490041, 490048

26

484121, 486906

28

460455, 475472, 475474, 475477, 480827, 484147, 484148, 486621, 488648, 489731, 489915, 489940, 490041

29

472131, 472132, 483272, 483367, 484045, 488412, 488578, 488668, 489078, 489401, 489559, 489713, 489714,
489730, 489731, 489798, 489799, 489844, 489845, 490050, 490080

30

481490, 483413, 484045, 486906, 488668, 489078, 489559, 489730, 489731, 489857, 490050, 490080

31

460455, 472131, 472132, 484045, 486906, 486985, 487978, 489466, 489559, 489798, 489799

32

460455, 472131, 472132, 484045, 486906, 489559, 489588, 489589, 490080

33

475626, 478144, 485297, 488479, 489409, 490080

34

473344, 485498, 489731

35

460455, 461419, 479043, 480231, 480250, 480374, 480874, 484107, 485425, 486169, 486170, 486172, 486634,
486906, 486985, 487532, 487710, 488408, 488553, 488559, 488631, 488632, 488726, 488937, 489016, 489045,
489078, 489165, 489169, 489276, 489277, 489298, 489325, 489326, 489377, 489378, 489395, 489401, 489450,
489469, 489472, 489527, 489559, 489694, 489695, 489713, 489714, 489716, 489717, 489948, 489963, 490018,
490028, 490036, 490037, 490038, 490041, 490079, 490080, 490082, 490085, 490133, 490180

36

479043, 480874, 486172, 486634, 488102, 488504, 488559, 488937, 489276, 489325, 489326, 489334, 489377,
489378, 489408, 489564, 489565, 489680, 489685, 489687, 489694, 489695, 489963, 490036, 490037, 490038,
490090, 490091
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1

2

37

480374, 480874, 484109, 486634, 486984, 487282, 487678, 488553, 489016, 489165, 489306, 489450, 489717,
489917, 489940, 490018, 490031, 490036, 490038

38

460455, 461419, 486634, 488648, 489016, 489045, 489469, 490084, 490088

39

486198, 486634, 486906, 488937, 489395, 489861

40

481490, 486634, 487596, 488937, 489016, 489462, 489466, 490031

41

460455, 461419, 475472, 475474, 475477, 480827, 480874, 481490, 485602, 486123, 486169, 486170, 486634,
486906, 487735, 488408, 488631, 488632, 488648, 488726, 489045, 489169, 489176, 489279, 489286, 489298,
489395, 489414, 489498, 489548, 489559, 489716, 489755, 489861, 489872, 489915, 489963, 490034, 490041,
490180

42

461419, 486172, 486634, 486906, 486984, 487282, 487678, 488554, 489016, 489045, 489911, 490036, 490038,
490076, 490082

43

460455, 479043, 480827, 481490, 486169, 486170, 486634, 486906, 488818, 489078, 489211, 489408, 489469,
489681, 489872, 489937, 490011, 490081, 490087, 490134, 490160

44

460455, 471878, 483290, 486634, 486906, 487735, 489872, 490094

45

480231, 480250, 486172, 486634, 486906, 488408, 489045, 489165, 489325, 489326, 489377, 489378, 489963,
490084, 490088, 490180

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

§ HALO PRAWO
§ SZS PARTNERS LEGAL ADVISERS
4RIDE
A&A
ADMIRAŁ
Ambasador EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY
GASTRONOMICZNEJ 2019
ANGEL’S ENVY
ANNO DOMINI 1543 Copernicus PREMIUM
EST. 1921 QUALITY VODKA Multiple Distilled
for Purity MANUFAKTURA ALKOHOLI
GATUNKOWYCH COPERNICUS
APARTAMENT WEEKEND
AQUASOFT
aril jaśminowy bukiet
AthEnA
ATV POLSKA www.atvpolska.pl
AUREA
BEHATON
Besita
Betonoplast
BLENDER PRECISION
BLUE PILL
BOGMAR SERWIS
BONUS JOKER
Borka
BroiSan Starter
CA CONTRACT ADMINISTRATION
CarnoSyn
Cementoplast
CHRUPERSY
City Sklep
CLINEA KLINIKI
CLUB Sugar
connect DISTRIBUTION
ConsTechnik
CORONA BRILLANT
Da Grasso Przyjaciele od pizzy
Dissko
DOBRA KARMA
DRAGON ROLLERCOASTER
DRAMACOACHING
DUSTBUSTER
e e-smart
e mobility

489325
480231
488553
486984
490011

EasyStart to Bottlefeeding
ECO GARDEN PAVILON
Effex
Elektrownia Ostrołęka SPÓŁKA AKCYJNA
ELEMIS
Elephant Security
Elita Dobry Hodowca
Embassy Festival
EMPIRE
ENEVA
Euroroom
EVERSTAR
Festiwal Lampionów
Festiwal Lampionów
Fin UP
fintegra
FLUFF
FORTUNA
FORTUNA
FORZA ITALIA.PL
FRESH FACTORY
FRIZO
FUNDACJA WERWA
futbol BONITO
G!FTED
Gastinum
GATE
GATE
GIORDANI
GLORIA CARGO
GŁADŹ SZPACHLOWA MASTER MAS
GOLDWINGS WARSAW FLIGHT SIMULATORS
GRAMAR
GRUSZKA NOVA
GSW Office
H2Sens
HALO PRAWO
HANNAH
HARDER HR
HEAT DON’T BURN
herbapect
HORTHO Medical Innovations
HV
insuris

489676
487596
470451
488937
471878
489165
489298
488726
490160
489016
489408
490052
489169
489176
490091
490090
483820
488631
488632
489716
490134
487678
489872
489548
490180
471384
484147
484148
489911
486198
488277
487962
489963
489937
489306
490045
489326
489472
489286
473344
489857
490085
488554
489334

489469
475626

488479
489211
490018
489508
486985
489395
488504
484109
489949
488261
489236
489154
489450
475477
489466
489798
486172
487948
488262
489730
489948
483290
486170
461419
490133
484107
489078
488392
490050
480827
486123
489917
488102
486634
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IWOSTIN ESTETIC
JACH
JADŁOMATY.PL
JAZDA POLSKA
JB PROPERTY GROUP
jubistyl
KAMAI
KAPITAN MIKE
karolinka kkkk
Karpen
KAZAR STUDIO
KING’S
kkkk karolinka
Kraina Kraka
Kraina Kraka
KRAKOWSKI KREDENS BISTRO CAFE
KRAKOWSKI KREDENS
LaboLo
LABORATORIUM KREATYWNOŚCI
PROGRAMOWANIE I TECHNOLOGIA
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
lalalampa.pl
Laremid – wyjątkowo szybki na biegunkę!
M MESSH PERFUMED JEWELRY
M
MAD MECHANIC
MANA
MAPOWNIK
MED-DERM.pl Gabinety Dermatologiczne
i Medycyny Estetycznej
Mennica Lubuska
MIRAMONTI
MONEVI PMU & COSMETOLOGY
MONTAIGNE
myBoard INTERACTIVE
Natural ...i tradycja SER WOŁYŃSKI EKO
Stowarzyszenie Pasjonatów Sera bio
NEBU
NOVAXIL PLUS
NOWA Targowica Nowy Targ
OfficePlace
OPENSAILING
ORGANIC LEAF
Pay with mBank
Pierogarnia u Kucharek pierogi tarty zupy
POLFLUID
Polisarium UBEZPIECZENIA
POLLABO
POLLABO
POLSKA RADA WINIARSTWA
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW
Polska Sieć Windykacji

Nr ZT42/2018

2

1

2

490210
489279
480374
478144
489276
485425
490079
489731
489694
488390
486906
485498
489695
489713
489714
490081
490080
489915

PRACOWNIA APERITIVO
Prawo.pl
Pri
pri
prochem
Przedsiębiorstwo Farb Przemysłowych
PRONIT
pronto
PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI
PROSPER CAPITAL
Protamino Matra
PSW
R Rentumi
REGAŁOWISKO BIELAWA REGGAE FESTIWAL
rt robotics
SADY DOLINA NOTECI
SAMAN
SENAMINA
shosho
Słony Karmel
SMILING JOKER
SO!CZYSTE
SOLARIS CENTER
Spectro-Lab Laboratoria Przyszłości
SPIŻARNIA braci z dumą poleca
STARK
Student depot
SUENOS MP MIMAMA MCMLXIX NIUTKA
por siempre Vino Tinto VARIEDADES
SELECCIONADAS por amor
SUGAR CLUB
Szamamm
SZS PARTNERS RADCY PRAWNI
SZYNQWKA
ŚLĄSKI Leberwuszt
ŚLĄSKIE Tuste
TARCZYŃSKI KABANOS NA RAZ
The Hoodie Nation
Toptextil outdoor
TotalCasino
UZIMI
VetCover program lojalnościowy
viCards
VIPMEN
VIPWOMEN
we can do it
WeldinG TechnologY
WIBAR
ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
Zapłać z mBankiem
ZASPA
ZDRO-FIT MĄCZKA

489681
489045
472131
472132

485602
488534
490169
484121
490034
475474
489589
489498
490094
489960
488578
487735
484104
490076
483367
484077
490086
488559
490082
489861
489559
489687
488818
489527
489685
490036
490038
488408
489377

489462
489414
486189
489565
489564
489799
489378
480874
489755
489287
484045
489940
489446
489394
481490
475472
489951
479043
489717
489401
489323
490087

489409
486169
488668
480250
488412
489844
489845
483272
490048
487532
488648
488639
490028
490037
490084
490088
489277
490031
487282
490041
489680
487710
487978

Nr ZT42/2018
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ziołowy duet

2

483413
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ZYAVA

2

489588

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.
1261998

1264466
1384198
1416885
1419120
1423383
1423413
1423416
1423424
1423432
1423445
1423452
1423465
1423523
1423527

Fullpakket moro! C Color Line SuperSpeed
(2018 09 05)
CFE: 10.03.10, 20.05.15, 26.11.13,
16, 35, 39,
29.01.15
41, 43
(2018 09 05)
CFE: 01.15.19, 10.03.10,
16, 35, 39, 41, 43
29.01.13
PEACH GARDEN (2018 08 17)
33
DIVEST (2018 08 17)
CFE: 27.05.01
25
Flamingo (2018 08 17)
CFE: 28.05.00
25
ofeedo (2018 08 28, 2018 04 30)
CFE: 05.03.13, 27.05.08, 29.01.03
31
Farmtronic (2018 01 26)
9, 38, 42
DYGWJT (2018 07 02)
CFE: 26.13.25, 27.05.01
39
VICTORY ROYALE (2018 07 26,
41
2018 02 02)
DYGWJT (2018 07 02)
CFE: 26.13.25, 27.05.01
41
TAO MOTOR (2018 07 02)
CFE: 26.13.25, 27.05.24
12
Agrotronic (2018 01 26)
9, 38, 42
Helikson (2018 08 03)
CFE: 28.05.00
10
JAFUN (2018 07 26, 2018 03 23)
32
CONQUER THE STEEP
25, 28, 41
(2018 08 09, 2018 04 13)

1423535
1423586
1423612
1423635
1423786

1423801
1423867
1423887
1423888
1423934
1423960
1423974
1424098
1424120
1424121

OFF TROPIC (2018 08 06, 2018 04 04)
3
CHELPIPE PRIME (2018 02 07,
6, 37, 40, 42
2017 10 18)
180PRO (2018 08 20)
3
2018 03 05, 2017 12 21)
CFE: 01.15.05, 19.07.07, 29.01.15
1, 4
Poppins by Consort NT (2018 05 29,
2017 11 29)
CFE: 26.15.01, 27.05.01,
9, 35, 42, 45
29.01.12
more Lucky & Wild (2018 01 23)
CFE: 24.17.25, 27.05.02, 29.01.15
9, 28
PHIBROWS (2018 03 20, 2017 11 10)
CFE: 02.09.04, 24.17.25, 27.03.02,
3, 8, 10, 35,
27.05.09, 28.07.00
41, 44
ISATIS (2018 08 09, 2018 08 03)
10
PHICONTOUR (2018 03 20, 2017 11 10)
CFE: 02.09.04, 24.17.25,
3, 8, 10, 35,
27.03.02, 27.05.01, 28.07.00
41, 44
BIELLA (2018 08 03,
9, 16, 35, 38, 39, 42
2018 03 06)
BOSTIK FIX & FLASH
1, 8, 11, 16
(2018 08 02, 2018 02 23)
UltraContact (2018 08 15)
12
saola (2018 07 31)
25
WAKEMAKE (2018 06 08)
CFE: 27.05.01
3, 21
Olam AtSource (2018 07 16,
9, 29, 30, 35
2018 01 16)

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1423635,

1423960

3

1423535,

1423612,

4

1423635

6

1423586

1423867,

1423888,

1424120

1423934,

1424121

1423888,

1423934,

1424121

1423867,

1423888

8

1423867,

1423888,

1423960

9

1423413,

1423452,

1423786,

1423801,

10

1423465,

1423867,

1423887,

1423888

11

1423960

12

1423445,

1423974

16

1261998,

1264466,

1423934,

1423960

21

1424120

25

1416885,

1419120,

1423527,

1424098

28

1423527,

1423801

29

1424121

1264466,

1423786,

1423867,

30

1424121

31

1423383

32

1423523

33

1384198

35

1261998,

37

1423586

38

1423413,

1423452,

1423934

39

1261998,

1264466,

1423416,

1423934

40

1423586

41

1261998,

1264466,

1423424,

1423432,

1423527,

42

1423413,

1423452,

1423586,

1423786,

1423934

43

1261998,

1264466

44

1423867,

1423888

45

1423786

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.
474241
485999
475507
485786
485179
485180
485825
485604

RABE MODEN GMBH
2018 09 06
25
MEICA Ammerländische Fleischwarenfabrik
Fritz Meinen GmbH & Co. KG
2018 09 21
29
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 09 15
35
VOLVO TRADEMARK HOLDING AB
2018 09 24
12
FALKE KG aA
2018 09 25
25
FALKE KG aA
2018 09 25
1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
16, 17, 21, 25, 35
Hanning Elektro-Werke GmbH & Co. KG
2018 09 25
6, 7, 9, 36, 37, 45
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.
(INDITEX S.A.)
2018 09 25
25

485605
484971
485902
486696
487010
487010
483523

OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 09 24
5, 31
Swiss Pharma International AG
2018 09 25
5
IPSEN PHARMA S.A.S.
2018 09 25
5
ACS SŁUCHMED Sp. z o.o.
2018 09 21
35, 37, 44
MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
2018 09 28
37
MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
2018 09 28
37
SPÓŁDZIELNIA DOSTAWCÓW MLEKA
W WIELUNIU
2018 09 28
29

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.
1406247

Aiwa Co. Ltd
2018 09 25

7, 8, 9, 11
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