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

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

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

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
465998
(220) 2017 01 05
RODON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Karolewko
(540) KERS TERMO ZONE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 chłodnice do pojazdów, kondensery, skraplacze, części układu chłodzenia do pojazdów, 11 części układu
klimatyzacji do pojazdów.
(210) 475837
(220) 2017 08 25
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON Krewetkowa Tajska
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy
miso, zupy w proszku, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna,
w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów
spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych.
(210) 477461
(220) 2017 10 10
(731) OLIANITSKYI VOLODYMYR, Wrocław;
MAZUR VIKTORIIA, Wrocław
(540) EUROTRIPS

(531) 27.05.01, 09.09.11, 03.07.17
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 39 organizowanie podróży.
(210)
(731)

477945
(220) 2017 10 19
ŚWIDEREK JERZY, Lublin

(540) POL-INOWEX

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.20
(510), (511) 7 maszyny elektryczne, części maszyn elektrycznych, obrabiarki, narzędzia i urządzenia mechaniczne,
urządzenia czyszczące, silniki i części do silników z wyjątkiem
stosowanych w pojazdach lądowych, dźwigi samochodowe,
windy, urządzenia wytwarzające i wykorzystujące energię
mechaniczną, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, maszyny do budowy drogi, rozdrabniarki odpadów
i odpadków, wózki widłowe, urządzenia do transportu, pompy, pakowarki, urządzenia dla przemysłu cukrowniczego,
przekładnie do maszyn, zwyżki i podnośniki samojezdne,
zwyżki i podnośniki stacjonarne, 9 urządzenia i przyrządy
elektryczne, aparatury rozdzielcza i sterownicza energii elektrycznej, maszyny i sprzęt elektryczny, urządzenia sterujące
do dźwigów osobowych, ładowarki teleskopowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów, umożliwiające
ich wygodne oglądanie i nabywanie w sklepach, sklepach
specjalistycznych, hurtowniach, magazynach i warsztatach
oraz za pomocą Internetu, takich jak: pojazdy mechaniczne,
części i akcesoria do pojazdów mechanicznych, motocykle,
części i akcesoria do motocykli, paliwa, urządzenia pojedyncze oraz kompletne linie technologiczne przeznaczone dla
przemysłu cukrowniczego, prasy do wysłodków, krajalnice,
płuczki, wirówki a także urządzenia i maszyny ogólnego zastosowania, w szczególności pakowaczki w worki i torebki,
urządzenia transportowe, armatura przemysłowa, pompy, silniki, półprodukty, odpady pochodzenia nierolniczego, złom,
a także artykuły użytku domowego i osobistego, żywność
i napoje, wyroby tytoniowe, reklama, zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie działalności
handlowej, 37 usługi sanitarne, jak: dezynfekcja, deratyzacja,
zwalczanie szkodników, usługi budowlane, usługi instalacji
budowlanych, usługi robót budowlano-wykończeniowych,
usługi przygotowania terenu pod budowę, usługi związane
z wznoszeniem kompletnych obiektów lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, nadzór techniczny, usługi wypożyczania narzędzi i sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu
burzącego z obsługą operatorską, naprawy sprzętu maszyn
i urządzeń przemysłowych, naprawy pojazdów mechanicznych, konserwacja pojazdów mechanicznych, sprzętu
i urządzeń przemysłowych, remont i modernizacja maszyn
i urządzeń z demontażu, wynajem sprzętu budowlanego,
regeneracja maszyn, urządzeń i silników zużytych lub częściowo zniszczonych, montaż rusztowań, montaż sprzętu
i urządzeń przemysłowych, demontaż sprzętu i urządzeń
przemysłowych w szczególności za pomocą rolek pancernych, siłowników hydraulicznych, rozpieraków hydraulicznych, spawarek, palników plazmowych, wciągarek elektrycznych, ręcznych i pneumatycznych, relokacja urządzeń
i obiektów przemysłowych, 39 transport drogowy sprzętu
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i urządzeń przemysłowych, pakowanie i składowanie sprzętu
i urządzeń przemysłowych, przeładunek, rozładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów, wynajem magazynów i garaży, wypożyczanie pojazdów, pomoc drogowa,
40 wywóz śmieci i odpadów, unieszkodliwianie (przetwarzanie) odpadów, recykling odpadów, spalanie odpadów, niszczenie odpadów, odprowadzanie ścieków.
(210) 477954
(220) 2017 10 19
(731) ZABOROWSKI ROMAN, Warszawa
(540) Grupa NDF
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt
działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
[punkty informacji konsumenckiej], impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarządzanie
plikami, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa
administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla
osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing
[doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów
typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie testów
psychologicznych w celu selekcji personelu, przygotowanie
listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz za-
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opatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych
abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace
biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi marketingowe usługi menedżerskie dla sportowców,
usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób
trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi przypominania
o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi
sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe],
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi
w zakresie porównywania cen, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów
automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych,
wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji
w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 administrowanie domami czynszowymi, agencje kredytowe, agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności, analizy
finansowe, bankowość hipoteczna, bankowość online, depozyty kosztowności, doradztwo w sprawach finansowych,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo
w zakresie długów, dzierżawa gospodarstw rolnych, emisja
bonów wartościowych, emisja czeków podróżnych, emisja
kart kredytowych, faktoring, finansowa wycena drewna
na pniu, finansowe izby rozrachunkowe, fundusze inwestycyjne wzajemne, gwarantowanie ubezpieczeń na życie,
handel walutami i wymiana walut, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, maklerstwo, notowania
giełdowe, organizacja zbiórek, organizowanie finansowania
projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie pozwoleń
na emisję dwutlenku węgla, powiernictwo, pożyczanie pod
zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych,
przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, sponsorowanie finansowe, szacowanie kosztów
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naprawy [wycena finansowa], transakcje finansowe, transfer
elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej,
udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych
osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, usługi aktuarialne, usługi banków oszczędnościowych, usługi depozytów sejfowych, usługi dotyczące maklerstwa giełdowego,
usługi finansowania, usługi funduszy zapomogowych, usługi gwarancyjne, usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi likwidacji
przedsiębiorstw, finansowe, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, weryfikacja czeków, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki, wycena
finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena finansowa wełny, wycena nieruchomości, wycena
zbiorów numizmatycznych, wycena znaczków, wyceny fiskalne, wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań,
wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania
[mieszkania], zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe
płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy na cele
dobroczynne.
477955
(220) 2017 10 19
RADIO PLUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Radio PLUS. Miłego dnia, najlepsza muzyka i ważne
tematy.
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne, w tym
promowanie i reklamowanie za pośrednictwem Internetu,
w prasie, radiu i telewizji, badanie rynku i opinii publicznej,
dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów
reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, doradztwo, zarządzanie i pomoc w działalności gospodarczej, organizacja wystaw handlowych lub reklamowych, zdobywanie
i przetwarzanie informacji w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 usługi
agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności
i wiadomości, usługi łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie
programów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi portalu
internetowego obejmujące takie usługi telekomunikacyjne jak: przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji
tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, opracowywanie
i przekazywanie wiadomości, 41 produkcja i montaż programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego, produkcja
i organizowanie widowisk, pokazów, spektakli, koncertów
i imprez rozrywkowych oraz kulturalnych, organizowanie
imprez sportowych, usługi impresariów w zakresie organizowania spektakli, udostępnianie nagranych nośników
obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań, usługi w zakresie
opracowywania reportaży, usługi w zakresie opracowywania tłumaczeń.
(210)
(731)

(210)
(731)

477983
(220) 2017 10 20
EAT ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) Eat Zone zdrowa dostawa

(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania
z mięsa, gotowe dania składające się głównie z kotletów
rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), zupy,
30 dania na bazie ryżu, gotowe dania z makaronu, dania liofilizowane których głównym składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, dania
gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, gotowe
potrawy na bazie makaronu i ryżu, kanapki, gotowy lunch
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub
warzyw, 43 usługi kateringowe, doradztwo kulinarne, usługi
cateringu zewnętrznego, usługi restauracyjne, udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnianie pomieszczeń
i urządzeń do obsługi wydarzeń, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
478021
(220) 2017 10 20
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) novostella
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli.
(210)
(731)

478026
(220) 2017 10 20
ŚMIGIELSKA AGNIESZKA JANKOWSKA MAŁGORZATA
VELLA SPÓŁKA CYWILNA, Wilczyn
(540) VellaHOME

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 łóżka, pościel, materace, poduszki, pościel,
oprócz bielizny pościelowej, pościel do łóżeczek dziecięcych,
pościel do łóżeczek niemowlęcych, poduszki dekoracyjne,
dekoracje wiszące, łapacze snów, kosze niemetalowe, koszyki piknikowe, meble tapicerowane, meble, meble domowe,
meble skórzane, komody, meble sypialne, ramy, ramy do obrazów, ramki na obrazy i fotografie, poduszki, poduszki siedziska, poduszki jako obicia mebli, poduszki z wypełnieniem,
poduszki na siedzenia, lustra, żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, zamknięcia do pojemników
niemetalowe, 24 wyroby tekstylne do wieszania na ścianach,
wyroby tekstylne i ich substytuty wykorzystywane w gospodarstwie domowym, obrusy z materiałów tekstylnych
nietkanych, obrusy z tworzyw sztucznych, jednorazowe obrusy tekstylne, obrusy z adamaszku, obrusy tekstylne, obrusy
niepapierowe, ceraty, obrusy, podkładki stołowe niepapierowe, tekstylne podkładki pod nakrycia, podkładki pod talerze,
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niepapierowe, podkładki na stół pod talerze, niepapierowe,
podkładki pod szklanki z materiałów tekstylnych, podkładki
na stół z materiałów tekstylnych, narzuty ochronne na meble ogrodowe, ochronne pokrowce na materace i meble, dekoracyjne pokrycia ochronne, narzuty ochronne na meble
z materiałów tekstylnych, wymienne pokrowce ochronne
na siedzenia mebli, narzuty, narzuty pikowane, narzuty trykotowe, narzuty puchowe, puchowe narzuty, narzuty na łóżka, narzuty na futony, narzuty na łóżko, narzuty na łóżka,
narzuty do łóżeczek dziecięcych, kapy na łóżka, papierowe
narzuty na łóżka, narzuty pikowane na łóżka, narzuty pikowane, narzuty na łóżka chroniące od kurzu, narzuty na łóżka
z lambrekinem, narzuty frotte, bielizna stołowa i pościelowa,
pościel, bielizna pościelowa, bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, dekoracje ścienne z tkanin, ręczniki kuchenne, tekstylne ręczniki kuchenne,
ściereczki do naczyń, ściereczki do wycierania naczyń do gospodarstwa domowego, pokrowce i narzuty na meble, bielizna domowa, poszwy na poduszki, poszewki na poduszki,
poszewki na poduszki, pokrowce na poduszki, ozdobne
poszewki na poduszki, tekstylne artykuły kąpielowe, zasłony,
tkaniny, 27 dywany, chodniki i maty, podkładki pod dywany,
podkładki pod wykładziny dywanowe, podkładki pod miskę
dla zwierząt domowych, dywaniki futrzane, dywaniki łazienkowe, dywaniki na podłogi, podkłady pod dywaniki, maty
łazienkowe, orientalne dywaniki nietkane, dywany, dywany
tekstylne, wykładziny podłogowe, podkłady pod dywany,
dywany wełniane ręcznie robione, dekoracje ścienne, nietekstylne, ścienne dekoracje, nietekstylne, chodniki dywanowe,
35 promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, usługi
sklepów detalicznych online w zakresie mebli, pościeli, materaców, poduszek, dekoracji wiszących, koszy niemetalowych,
ram, luster, żaluzji do wnętrz oraz elementów do zasłon i zasłon do wnętrz, zamknięć do pojemników, niemetalowych,
wyrobów tekstylnych i ich substytutów wykorzystywanych
w gospodarstwie domowym, obrusów, podkładek stołowych niepapierowych, narzut, ochronnych pokrowców
na materace i meble, dekoracyjnych pokryć ochronnych,
bielizny stołowej i pościelowej, koców, bielizny stołowej
i kuchennych artykułów tekstylnych, dekoracji ściennych
z tkanin, ręczników kuchennych, poszewek na poduszki, tekstylnych artykułów kąpielowych, zasłon, tkanin, dywanów,
chodników i mat.
(210) 478045
(220) 2017 10 21
(731) STRAMA MACIEJ IGNACY MASTRA, Poronin
(540) shopeer.pl

biurowych lub do celów domowych, kleje do materiałów
papierniczych lub do użytku domowego, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, kleje do papieru
lub do użytku domowego, materiały drukowane, materiały
filtracyjne z papieru, materiały filtrujące z papieru, materiały
i środki dla artystów i do dekoracji, materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku domowego, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, papier i karton, pasty
i inne substancje klejące do artykułów papierniczych lub celów domowych, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych,
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, usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, 36 gwarantowanie ubezpieczeń, ubezpieczenia, usługi depozytów sejfowych, usługi
finansowe, pieniężne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe,
usługi w zakresie depozytów przedmiotów wartościowych,
usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wycen,
wydawanie kart przedpłaconych i bonów, zbiórki funduszy
i sponsorowanie finansowe, 38 telekomunikacja, usługi sieci
telekomunikacyjnych, usługi telekomunikacyjne, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi
komputerowe, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych.
(210) 479018
(220) 2017 11 15
(731) FUNDACJA SILESIA PRO EUROPA, Gliwice
(540) rudzka kropla

(531) 01.15.15, 01.15.21, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 06.07.11
(510), (511) 32 woda mineralna.
(210)
(310)
(731)
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 druki, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, gluten [klej] do papieru lub
do użytku domowego, klajstry, kleje mączne do papieru lub
do użytku domowego [papki mączne], kleje do materiałów

7

479849
(220) 2017 12 07
1841545
(320) 2017 06 08
(330) CA
Nutrien Ltd., Saskatoon, CA
N

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 1 potaż, nawozy, środki chemiczne do użytku
w produkcji nawozów w tym, azot, amoniak, amon, potas,
potaż, fosforan, siarka, azotan potasu, azotan amonowy, fosforan amonowy, mocznik, kwas siarkowy i kwas fosforowy,
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środki chemiczne do użytku w produkcji pestycydów, pestycydy, herbicydy, fungicydy, środki owadobójcze i rodentycydy, środki chemiczne dla rolnictwa, mianowicie środki
powierzchniowo czynne, adiuwanty i środki nawilżające
do użytku w stosowaniu herbicydów, środków owadobójczych, pestycydów i składników odżywczych gleby, adiuwanty do użytku ze środkami chemicznymi dla rolnictwa,
olejowy adiuwant do użytku ze środkami owadobójczymi
i fungicydami dla rolnictwa, aktywne składniki chemiczne
do użycia w produkcji nawozu, pestycydów, herbicydów,
fungicydów, środków owadobójczych i rodentycydów, środki poprawiające glebę do celów rolniczych, dodatki odżywcze, które zwiększają aktywność biologiczną wody i gleby
do celów nawożenia, poprawy odczynu pH gleby i pH wód
nawadniających, poprawy przepuszczalności gleby, poprawy działania pestycydów i nawozów, preparaty chemiczne do użytku w rolnictwie, mianowicie, środki chemiczne
do zaprawiania nasion, surfaktanty do gleby, wykorzystywane do zapewniania jednolitego przepływu wody w glebie,
inokulanty do gleby dla zaprawiania nasion wykorzystywane
w rolnictwie, dodatki chemiczne do nawozów, środki nawilżające, substancje rozprzestrzeniające, penetranty i surfaktanty
do użytku w związku z pestycydami, herbicydami, środkami
osuszającymi, defoliantami, środkami owadobójczymi, fungicydami, środkami roztoczobójczymi, preparatami do regulacji wzrostu roślin i dolistnymi nawozami, uzdatniacze wody,
mianowicie fosforany do uzdatniania wody pitnej, preparaty
przeciwpieniące, środki odpieniające do użytku w rolnictwie,
aminokwasy do użytku z rozpuszczalnymi w wodzie produktami odżywczymi dla roślin i aminokwasy jako źródła azotu
do użytku w połączeniu z rozpuszczalnymi w wodzie produktami odżywczymi dla roślin opracowanymi dla dolistnego
lub kropelkowego nawadniania, odżywki do wzrostu roślin,
odżywki dla roślin, dodatki oczyszczające wodę do użytku
w pielęgnacji murawy na polu golfowym, środki zawierające mocznik o wysokiej czystości do obróbki i kontroli gazów
wydechowych z silników diesla, tlenku azotu i emisji dwutlenku azotu, mianowicie, dodatki chemiczne do wydechów,
5 pestycydy, herbicydy, fungicydy, środki owadobójcze, rodentycydy, środki przeciw pasożytom, 44 aplikacja niestandardowa, mianowicie aplikacja nawozów i innych rolniczych
środków chemicznych, usługi doradztwa rolniczego, usługi
rolnicze, mianowicie dostarczanie informacji o zarządzaniu
produkcją rolną i wydajnością plonów w postaci porad rolniczych i porad dotyczących upraw, zalecenia dotyczące zwalczania szkodników i zalecenia dotyczące nasion, zarządzanie
rolnicze, mianowicie dostarczanie informacji dotyczących
rolnictwa precyzyjnego i technologii o zmiennych współczynnikach z wykorzystaniem globalnych systemów pozycjonowania, systemów informacji geograficznej i obrazów
satelitarnych, usługi zwalczania szkodników dla rolnictwa,
doradztwo rolnicze i informacje w dziedzinie produkcji roślinnej, planowania upraw, możliwości uprawy, wskaźników
wysiewu, uprawy roślin, monitorowania plonów, płodności
upraw, wyboru nasion i poprawy produkcji roślinnej.
480535
(220) 2017 12 27
PRZEDSIĘBIORSTWO EURO-KAS SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) EURO-KAS
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu: koła i opony oraz
gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów,
części i akcesoria do pojazdów lądowych, samochody, samochody osobowe, koła samochodowe, opony do samochodów, 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne
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dla konsumentów: usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie akcesoriów samochodowych, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży
samochodów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi handlu detalicznego w związku
z akcesoriami samochodowymi, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenia
samochodowe, usługi finansowania samochodów, ubezpieczenia od wypadków samochodowych, finansowanie związane z samochodami, finansowanie zakupów leasingowych
samochodów, finansowanie leasingu samochodów, usługi
finansowe związane z handlem samochodowym, 37 usługi
instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja: wulkanizacja opon samochodowych [naprawa], naprawa, konserwacja
i tankowanie pojazdów, serwisowanie (przegląd) silników
pojazdów, konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, konserwacja, serwis, strojenie i naprawa silników, serwisowanie
pojazdów dostawczych, przegląd samochodów, naprawa
samochodów, konserwacja samochodów, naprawy i konserwacja samochodów, obsługa i naprawa samochodów,
usługi wymiany szyb samochodowych, usługi wymiany
oleju samochodowego, udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją samochodów, usługi wymiany
szyb samochodowych, usługi wymiany przednich szyb samochodowych, 39 transport: wypożyczanie samochodów,
wynajem samochodów, usługi wynajmu samochodów,
usługi wynajmu pojazdów samochodowych, organizowanie
wynajmu samochodów, usługi w zakresie wypożyczania pojazdów samochodowych, udzielanie informacji związanych
z usługami wynajmu samochodów.
481528
(220) 2014 03 03
P.B.W.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Potrzanowo
(540) PITBULL
(510), (511) 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, 28 artykuły
i sprzęt sportowy, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży odzieży.
(210)
(731)

481747
(220) 2018 01 30
TT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) PIZZERIA NOCNA

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 01.01.02, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 08.07.04
(510), (511) 39 dostawa pizzy, 43 bary, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, pizzerie, przygotowywanie posiłków i napojów, usługi mobilnych restauracji, usługi
restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracyjne, usługi w zakresie jedzenia na wynos.
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482613
(220) 2018 02 20
SMARTER APPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SmarterFFA

(210)
(731)

(531) 16.01.25, 20.01.01, 20.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, programy komputerowe (oprogramowanie do pobrania), aplikacje na urządzenia mobilne, 35 doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, komputerowe zarządzanie plikami, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, sortowanie danych w bazach
komputerowych, systematyzacja danych komputerowych
baz danych, transkrypcja przekazu, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, 38 zapewnianie dostępu do baz danych,
39 informacja o składowaniu, informacja o transporcie, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, usługi nawigacji, usługi lokalizacji pojazdów i osób,
usługi monitorowania pojazdów, urządzeń i ładunków,
usługi lokalizacji telefonów komórkowych, usługi lokalizacji
specjalnych terminali osobistych, świadczenie centralnych
usług rozdzielczych dla elektronicznych sieci łączności, usługi lokalizacji pojazdów, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, doradztwo
w sprawach sprzętu komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, ekspertyzy inżynieryjne, aktualizacja oprogramowania komputerów, odzyskiwanie danych,
powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie terminali mobilnych, oprogramowanie jako usługa.
482614
(220) 2018 02 20
SMARTER APPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SmarterYMS
(210)
(731)

(531) 24.15.03, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, programy komputerowe (oprogramowanie do pobrania), aplikacje na urządzenia mobilne, 35 doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, komputerowe zarządzanie plikami, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, sortowanie danych w bazach
komputerowych, systematyzacja danych komputerowych
baz danych, transkrypcja przekazu, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, 38 zapewnianie dostępu do baz danych,
39 informacja o składowaniu, informacja o transporcie, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub doku-
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mentów, usługi nawigacji, usługi lokalizacji pojazdów i osób,
usługi monitorowania pojazdów, urządzeń i ładunków,
usługi lokalizacji telefonów komórkowych, usługi lokalizacji
specjalnych terminali osobistych, świadczenie centralnych
usług rozdzielczych dla elektronicznych sieci łączności, usługi lokalizacji pojazdów, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, doradztwo
w sprawach sprzętu komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, ekspertyzy inżynieryjne, aktualizacja oprogramowania komputerów, odzyskiwanie danych,
powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie terminali mobilnych, oprogramowanie jako usługa.
483259
(220) 2018 03 08
LUBASZKA-RDEST MAGDALENA MAGFACTORY,
Olkusz
(540) MAG FACTORY

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 26 włosy syntetyczne, włosy ludzkie, włosy
sztuczne, kosmyki włosów, sploty włosów, siatki na włosy, tupety, włosy do przedłużania, akcesoria dekoracyjne
do włosów, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły
do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, przyrządy
do mocowania włosów, 35 sprzedaż, w tym sprzedaż przez
Internet towarów: szczotki do włosów, grzebienie, przyrządy do mocowania włosów, włosy syntetyczne, włosy ludzkie, włosy sztuczne, kosmyki włosów, sploty włosów, siatki
na włosy, tupety, włosy do przedłużania, akcesoria dekoracyjne do włosów, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły
do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy.
483323
(220) 2018 03 09
Chipita Industrial and Commercial Company S.A.
with distinctive title Chipita S.A., Metamorfossis, GR
(540) 7DAYS Croissant
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 30 produkty kakaowe, produkty waniliowe,
mąka pszenna, mąka mieszana do żywności, mąka i preparaty zbożowe (z wyjątkiem artykułów spożywczych
dla zwierząt), batoniki zbożowe, przekąski na bazie zbóż,
zboża przetworzone do spożycia przez ludzi (płatki owsiane i płatki z innych zbóż), potrawy na bazie mąki, gotowe
mieszanki do pieczenia chleba, ciasta, ciasteczka, naleśniki,
masy do ciasta, ciasto w proszku, jadalne dekoracje do ciast,
ciastka ryżowe, przekąski na bazie ryżu, aromaty do ciast,
bułki, bułka tarta, produkty chlebowe wszystkich rodzajów
(frytki, chipsy, paluszki), rurki, wafelki, rurki waflowe wypełnione orzechami laskowymi lub nugatem lub kremem
kakaowym lub wanilią, rolady, rogaliki, magdalenki, strudel,
wyroby cukiernicze i słodycze, ciasto na wypieki, gofry,
migdałowe wyroby cukiernicze, pasta migdałowa, miód,
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pomadki [cukierki], chałwa, krakersy, ciastka, herbatniki,
herbatniki słodowe, herbatniki typu petit-beurre, ptifurki
[ciasteczka], napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
herbaty, masa kakaowa lub czekoladowa, czekolada (polewa), czekolada nadziewana, czekolada w bloku, czekolada
nadziewana orzechami i/lub produktami zbożowymi i/lub
owocami i ryżem, praliny.
(210) 483588
(220) 2018 03 15
(731) Quality Is Our Recipe, LLC, Dublin, US
(540) Wendy’s

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 hamburgery i inne produkty z wołowiny,
mianowicie chili z mięsem wołowym, wołowina w plastrach,
steki wołowe, kotlety wołowe, nugetsy z kurczaka, chili, frytki, pieczone ziemniaki i inne produkty z ziemniaków, sałatki
gotowe, sałatki z taco, sałatki z mieszanką sałat, spienione
mleko, produkty z jogurtu, przetworzone mięso, ryby, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, owoce i warzywa konserwowane, suszone lub gotowane, ziemniaczane słupki i plasterki,
pieczone ziemniaki z cebulą, krążki cebulowe, mleko, koktajle
mleczne, napoje mleczne, ser, pikle, posiłki przeznaczone dla
dzieci składające się głównie z kawałków kurczaka i hamburgerów z dodatkiem frytek, pieczonych ziemniaków, sałatek
z mieszanką sałat, sałatek gotowych, owoców i warzyw konserwowanych, suszonych lub gotowanych, słupków ziemniaczanych, plastrów ziemniaczanych, pieczonych ziemniaków
z cebulą, krążków cebulowych sera, pikli, 43 usługi restauracyjne, usługi cateringowe i usługi w zakresie dostarczania
napojów, usługi barów sałatkowych w restauracjach, usługi
restauracji w zakresie prezentowania kart menu i zestawów
dań z bazy danych on-line za pośrednictwem mediów elektronicznych i bezprzewodowo.
(210) 483591
(220) 2018 03 15
(731) Quality Is Our Recipe, LLC, Dublin, US
(540) WENDY’S
(510), (511) 29 hamburgery i inne produkty z wołowiny,
mianowicie chili z mięsem wołowym, wołowina w plastrach, steki wołowe, kotlety wołowe, nugetsy z kurczaka,
chili, frytki, pieczone ziemniaki i inne produkty z ziemniaków, sałatki gotowe, sałatki z taco, sałatki z mieszanką sałat,
spienione mleko, produkty z jogurtu, przetworzone mięso,
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, owoce i warzywa konserwowane, suszone lub gotowane, ziemniaczane
słupki i plasterki, pieczone ziemniaki z cebulą, krążki cebulowe, mleko, koktajle mleczne, napoje mleczne, ser, pikle, posiłki przeznaczone dla dzieci składające się głównie
z kawałków kurczaka i hamburgerów z dodatkiem frytek,
pieczonych ziemniaków, sałatek z mieszanką sałat, sałatek
gotowych, owoców i warzyw konserwowanych, suszonych lub gotowanych, słupków ziemniaczanych, plastrów
ziemniaczanych, pieczonych ziemniaków z cebulą, krążków
cebulowych sera, pikli, 43 usługi restauracyjne, usługi cateringowe i usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi
barów sałatkowych w restauracjach, usługi restauracji w zakresie prezentowania kart menu i zestawów dań z bazy danych on-line za pośrednictwem mediów elektronicznych
i bezprzewodowo.
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483600
(220) 2018 03 15
OFICYNA WYDAWNICZA OIKOS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Sadownicze Forum Ekonomiczne

(210)
(731)

(531) 24.17.03, 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 matryce drukarskie, 16 papier, karton i wyroby
z tych materiałów, druki, fotografie, materiały biurowe, kleje
do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów,
pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy
(z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, czcionki drukarskie, 35 reklama, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(210) 483918
(220) 2018 03 22
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Delecta PROSTO Z SERCA FiT Kisiel tylko 98 kcal
ARONiA OWOCOWY KUBEK z Serca NATURY 30%
CUKRÓW MNIEJ QUINOA ACEROLA AMARANTUS

(531)

02.09.01, 05.07.01, 05.07.09, 05.07.24, 08.07.01, 08.07.15,
26.01.02, 11.03.20, 25.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15,
02.03.23, 07.15.05, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 29 desery owocowe w formie kisielu, koncentraty kisielu, przekąski na bazie owoców w formie kisielu, 30 dania gotowe suche lub w płynie w formie kisielu, gotowe desery w formie kisielu.
(210) 484007
(220) 2018 03 25
(731) HEMSKI MARIUSZ, Ełk
(540)
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(531) 02.09.23, 05.05.20, 24.13.25, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi marketingowe, usługi reklamowe,
reklama, usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, doradzanie w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej w zakresie franchisingu, pomoc przy zakładaniu
przedsiębiorstw na zasadzie franchisingu, 43 restauracje, restauracje samoobsługowe, bary szybkiej obsługi, bary sałatkowe, bary przekąskowe, motele, pensjonaty, stołówki, usługi
barowe, usługi restauracyjne, kafeterie.
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(540) SURVIVAL & ADVENTURE SCHOOL HOBBIT-SAS
SZKOŁA PRZETRWANIA I PRZYGODY SAS

(210) 484220
(220) 2018 03 29
(731) FUNDACJA HOBBIT, Wrocław
(540) FUNDACJA HOBBiT

(531) 04.02.20, 27.05.01
(510), (511) 35 Doradztwo organizacyjne w prowadzeniu
działalności wspomagającej i rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, Rozwijanie i koordynowanie projektów wolontariatu dla organizacji charytatywnych, Wydawanie, rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów reklamowych w tym:
druków, prospektów, broszur i innych materiałów informacyjnych związanych z realizacją programów prospołecznych
i kampanii społecznych, 36 Usługi w związku z działalnością
dobroczynną: organizowanie zbiórek funduszy i zbiórek rzeczowych na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, Przydzielanie stypendiów, Usługi zbiórki funduszy
na rzecz prowadzenia akcji szkoleniowych i informacyjnych,
41 Doradztwo zawodowe, Edukacja i szkolenia związane
z ochroną natury i środowiskiem, Informacja o edukacji, Informacja o rekreacji, Kształcenie praktyczne, Organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów,
konferencji, staży, praktyk i wyjazdów studyjnych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów: marynistycznych, muzycznych, plastycznych, językowych, teatralnych, ekologicznych,
Organizowanie imprez masowych i integracyjnych, Organizowanie zajęć i zawodów sportowych, Organizowanie
festiwali muzycznych, Organizowanie różnych form wypoczynku: biwaki, obozy, rajdy, rejsy,wycieczki, Organizowanie
konkursów edukacyjnych, Usługi edukacyjne w zakresie
ochrony środowiska, Propagowanie wiedzy o ochronie i regeneracji środowiska naturalnego i zasobów naturalnych,
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
Publikacja czasopism, Publikacja elektroniczna online periodyków i książek, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja i redagowanie książek, Usługi edukacyjne
i instruktażowe.
(210)
(731)

484223
(220) 2018 03 29
FUNDACJA HOBBIT, Wrocław

(531) 01.01.17, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 41 Doradztwo zawodowe, Edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, Informacja
o edukacji, Informacja o rekreacji, Kształcenie praktyczne,
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie szkoleń,
warsztatów, kursów, konferencji, staży, praktyk i wyjazdów
studyjnych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów: marynistycznych, muzycznych, plastycznych, językowych, teatralnych, ekologicznych, Organizowanie imprez masowych
i integracyjnych, Organizowanie zajęć i zawodów sportowych, Organizowanie festiwali muzycznych, Organizowanie różnych form wypoczynku: biwaki, obozy, rajdy, rejsy,
wycieczki, Organizowanie konkursów edukacyjnych, Usługi
edukacyjne w zakresie ochrony środowiska, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikacja
czasopism, publikacja elektroniczna on-line periodyków
i książek, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja i redagowanie książek, Usługi edukacyjne
i instruktażowe.
(210) 484839
(220) 2018 04 13
(731) FIEDORCZUK KRZYSZTOF KID, Warszawa
(540) Kroton Medical technology

(531) 27.05.01, 29.01.04, 24.13.01, 24.13.17, 26.01.06
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe: symulatory
medyczne, trenażer laparoskopowy, trenażer bronchoskopowy, trenażer gastroskopowy, trenażer kolonoskopowy,
trenażer ginekologiczny, trenażery endoskopowe, trenażery
laparoskopowe,treningowa kamera laparoskopowa, materiały do nauki szycia chirurgicznego będące przyrządami
naukowymi, materiały do nauki laparoskopii będące przyrządami naukowymi, materiały szkoleniowe dla ratowników
medycznych będące przyrządami naukowymi, programy
komputerowe, urządzenia elektroniczne służące do przesyłania obrazu i dźwięku przez Internet wykorzystywane
w celach szkoleniowych i konsultacyjnych, programy komputerowe do zdalnych konsultacji medycznych, elektroniczne bazy danych służące do przechowywania danych
do celów naukowych, oprogramowanie służące do przesyłania danych używane do celów naukowych i szkoleniowych
w telemedycynie.
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(210) 484891
(220) 2017 09 15
(731) Secret Escapes Limited, Londyn, GB
(540) TRAVELIST
(510), (511) 39 transport, organizowanie podróży, agencje
podróży, rezerwacja miejsc na podróż, zwiedzanie turystyczne, usługi w zakresie tanich podróży, wypożyczanie pojazdów,
rezerwacja podróży, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich, uprzednio wymienionych uslug,
41 rezerwacja biletów na pokazy, imprezy sportowe, kulturalne, muzyczne i teatralne oraz wszystkie inne imprezy rozrywkowe, działalność rozrywkowa, usługi rekreacyjne, zajęcia
sportowe, imprezy kulturalne, obiekty klubów zdrowia i fitnessu, informacje i porady w zakresie uprzednio wymienionych
usług, 43 zakwaterowanie tymczasowe, w tym w hotelach
i pensjonatach serwujących śniadanie, usługi rezerwacji pokojów, domy turystyczne, zakwaterowanie wakacyjne i kurorty,
zakwaterowanie wakacyjne na statku wycieczkowym, zakwaterowanie wakacyjne na safari, zakwaterowanie w hotelach
po obniżonych cenach, usługi w zakresie zamawiania i rezerwacji hotelowych i zakwaterowania wakacyjnego, informacje
i porady w zakresie uprzednio wymienionych usług, 44 usługi w dziedzinie pielęgnacji urody, usługi spa, organizowanie
usług kuracji kosmetycznych i spa, informacje i porady w zakresie uprzednio wymienionych usług.
484936
(220) 2018 04 17
GRUPA MAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) WOKÓŁ SZKOŁY
(210)
(731)

(531)

26.04.07, 26.04.16, 26.04.18, 20.07.02, 27.05.01, 27.05.24,
29.01.12
(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki (książki
w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, interfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe
bazy danych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych,
16 publikacje periodyczne, broszury, ulotki, gazety, karty pocztowe, albumy, atlasy, ramki do fotografii, kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania, kartki okolicznościowe, papeteria, katalogi, komiksy, koperty, książki, mapy geograficzne,
notesy, reprodukcje obrazów, papier do pakowania, podręczniki, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych,
publikacje reklamowe, materiały drukowane, nalepki, naklejki,
artykuły i materiały piśmienne, 41 przedszkola, informacja
o edukacji, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, sprawdziany edukacyjne, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły, usługi w zakresie szkoleń na odległość, wydawania i publikowania tekstów literackich i dydaktycznych, pisanie tekstów innych niż reklamowe, wszelkie
usługi wydawnicze inne niż reklamowe, w tym prowadzone
z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi
organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi
dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty
reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i perio-
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dyków, publikowanie elektroniczne on-line elektronicznych
książek i czasopism, organizowanie i prowadzenie seminariów,
sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.
484937
(220) 2018 04 17
GRUPA MAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) WOKÓŁ PRZEDSZKOLA
(210)
(731)

(531) 20.07.01, 26.04.01, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki (książki
w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, interfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe
bazy danych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych,
16 publikacje periodyczne, broszury, ulotki, gazety, karty pocztowe, albumy, atlasy, ramki do fotografii, kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania, kartki okolicznościowe, papeteria, katalogi, komiksy, koperty, książki, mapy geograficzne,
notesy, reprodukcje obrazów, papier do pakowania, podręczniki, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych,
publikacje reklamowe, materiały drukowane, nalepki, naklejki,
artykuły i materiały piśmienne, 41 przedszkola, informacja
o edukacji, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, sprawdziany edukacyjne, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły, usługi w zakresie szkoleń na odległość, wydawania i publikowania tekstów literackich i dydaktycznych, pisanie tekstów innych niż reklamowe, wszelkie
usługi wydawnicze inne niż reklamowe, w tym prowadzone
z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi
organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi
dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty
reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line elektronicznych
książek i czasopism, organizowanie i prowadzenie seminariów,
sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.
484942
(220) 2018 04 17
GRUPA MAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) WOKÓŁ PRZEDSZKOLA
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.16, 26.04.18, 20.07.02
(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki (książki
w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, interfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe
bazy danych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycz-
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nych, 16 publikacje periodyczne, broszury, ulotki, gazety, karty
pocztowe, albumy, atlasy, ramki do fotografii, kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania, kartki okolicznościowe, papeteria, katalogi, komiksy, koperty, książki, mapy geograficzne,
notesy, reprodukcje obrazów, papier do pakowania, podręczniki, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych,
publikacje reklamowe, materiały drukowane, nalepki, naklejki, artykuły i materiały piśmienne, 41 przedszkola, informacja
o edukacji, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, sprawdziany edukacyjne, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły, usługi w zakresie szkoleń na odległość, wydawania i publikowania tekstów literackich i dydaktycznych, pisanie tekstów innych niż reklamowe, wszelkie
usługi wydawnicze inne niż reklamowe, w tym prowadzone
z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi
organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi
dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty
reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-Iine elektronicznych
książek i czasopism, organizowanie i prowadzenie seminariów,
sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.
(210)
(731)
(540)

485279
(220) 2018 04 24
DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Siedlce

13

(531) 19.07.07, 19.08.25, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji napojów alkoholowych, cydr.
(210)
(731)
(540)

485283
(220) 2018 04 24
DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Siedlce

(531) 29.01.13, 03.07.21, 03.07.24, 07.01.22
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji napojów alkoholowych, cydr.
(210)
(731)
(540)

485300
(220) 2018 04 24
DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Siedlce

(531) 19.08.25, 19.07.07, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji napojów alkoholowych, cydr.
(210)
(731)
(540)

485281
(220) 2018 04 24
DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Siedlce

(531) 29.01.13, 19.07.07, 11.03.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji napojów alkoholowych, cydr.
(210) 485348
(220) 2018 04 25
(731) DONAL SYLWIA MILANOLIGHT, Budzyń
(540) MILANOlight

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje do oświetlania: lampy
elektryczne, gazowe i olejowe, lampy uliczne, lampy oświetleniowe, sufitowe, kinkiety, lampy bezpieczeństwa, laboratoryjne, lampy ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze,
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lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do oświetlania
akwarium, reflektory do lamp, światła do pojazdów, reflektory samochodowe, lampy do kierunkowskazów samochodowych, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, rozpraszacze światła, światła do rowerów, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych
(LED), abażury, klosze do lamp, lampiony, oprawki, osłony,
obudowy do lamp, rury, szkła, żarówki, żarniki do lamp, latarki kieszonkowe, 35 usługi w zakresie marketingu, reklamy
i sprzedaży za pomocą katalogów przysyłanych pocztą,
za pośrednictwem prasy, radia, telewizji i sieci komputerowej, w sklepach, hurtowniach i za pośrednictwem Internetu takich towarów jak: lampy elektryczne, gazowe i olejowe, lampy uliczne, lampy oświetleniowe, sufitowe, kinkiety,
lampy bezpieczeństwa, laboratoryjne, lampy ultrafioletowe
do celów innych niż lecznicze, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do oświetlania akwarium, reflektory do lamp,
światła do pojazdów, reflektory samochodowe, lampy
do kierunkowskazów samochodowych, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, rozpraszacze światła, światła do rowerów, urządzenia do oświetlania za pomocą diod
elektroluminescencyjnych (LED), abażury, klosze do lamp,
lampiony, oprawki, osłony, obudowy do lamp, rury, szkła, żarówki, żarniki do lamp, latarki kieszonkowe.
485349
(220) 2018 04 25
INTERPHONE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) IPS InterPhone Service Sp. z o.o.

(210)
(731)

01.01.01, 26.04.08, 26.04.13, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.17,
29.01.15
(510), (511) 7 automaty sprzedające uruchamiane przez
wrzucenie monety, 9 urządzenia i przyrządy naukowe, nawigacyjne, geodezyjne,urządzenia i przyrządy elektryczne,
takie jak dekodery telewizyjne, karty z układem scalonym
lub mikroprocesorem, kasy rejestrujące, modem, interfejsy
komputerowe, nadajniki sygnałów elektronicznych, odbiorniki [audio- i wideo], pamięci komputerowe, urządzenia telewizyjne, urządzenia do odtwarzania dźwięku lub obrazu
i dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku lub obrazu
i dźwięku, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (inspekcyjne), ratownicze i do nauczania, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, transformowania, akumulowania, regulowania
lub kontrolowania elektryczności, urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, dyski z nagraniami, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy
rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane
i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 28 urządzenia
przeznaczone do rozrywki, przystosowane wyłącznie do odbiorników telewizyjnych, w tym urządzenia rozrywkowe
i do gier do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem,
35 pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, 37 usługi budowlane, usługi naprawy dekoderów telewizyjnych, kart z układem scalonym lub mikroporcesorem,
kas rejestrujących, modemów, interferjsów komputerowych,
nadajników sygnałów elektronicznych, odbiorników [audio-
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i wideo], pamięci komputerowej, urządzeń przeznaczonych
do rozrywki, przystosowanych wyłącznie do odbiorników
telewizyjnych, urządzeń telewizyjnych, urządzeń do przetwarzania informacji, usługi instalacji, konserwacji i naprawa
maszyn służących do montażu powierzchniowego układów
elektronicznych oraz maszyn i urządzeń towarzyszących,
instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa
urządzeń do nawadniania, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu
komputerowego, instalowanie, konserwacja oraz naprawa
maszyn i urządzeń biurowych, 38 usługi łączności telefonicznej, łączność za pomocą telefonii komórkowej, łączność za pomocą telefonów, informacja o telekomunikacji,
usługi ogłoszeń elektronicznych w telekomunikacji, usługi
telefoniczne, usługi związane z ustalaniem tras połączeń
i połączeń dla telekomunikacji, łączność poprzez terminale
komputerowe, połączenie ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, w tym
usługi rozładunku towarów, składowanie towarów, pakowanie towarów, magazynowanie elektronicznych nośników
danych lub dokumentów, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie kontenerów magazynowych, 40 obróbka materiałów, recykling odpadów i śmieci, sortowanie odpadów
i materiałów nadających się do recyklingu, obróbka i przetwarzanie odpadów.
485351
(220) 2018 04 25
INTERPHONE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) IPS
(210)
(731)

(531)

(531) 01.01.01, 26.04.08, 26.04.13, 26.04.18, 29.01.14
(510), (511) 7 automaty sprzedające uruchamiane przez
wrzucenie monety, 9 urządzenia i przyrządy naukowe, nawigacyjne, geodezyjne, urządzenia i przyrządy elektryczne,
takie jak dekodery telewizyjne, karty z układem scalonym
lub mikroprocesorem, karty rejestrujące, modem, interfejsy
komputerowe, nadajniki sygnałów elektronicznych, odbiorniki [audio- i wideo], pamięci komputerowe, urządzenia telewizyjne, urządzenia do odtwarzania dźwięku lub obrazu
i dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku lub obrazu
i dźwięku, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (inspekcyjne), ratownicze i do nauczania, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, transformowania, akumulowania, regulowania
lub kontrolowania elektryczności, urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, dyski z nagraniami, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy
rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane
i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 28 urządzenia
przeznaczone do rozrywki, przystosowane wyłącznie do odbiorników telewizyjnych, w tym urządzenia rozrywkowe
i do gier do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem,
35 pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyj-
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nych, 37 usługi budowlane, usługi naprawy dekoderów telewizyjnych, kart z układem scalonym lub mikroprocesorem,
kas rejestrujących, modemów, interfejsów komputerowych,
nadajników sygnałów elektronicznych, odbiorników [audio
i wideo], pamięci komputerowej, urządzeń przeznaczonych
do rozrywki, przystosowanych wyłącznie do odbiorników telewizyjnych, urządzeń telewizyjnych, urządzeń do odtwarzania dźwięku lub obrazu i dźwięku, urządzeń do rejestrowania
dźwięku lub obrazu i dźwięku, urządzeń do przetwarzania
informacji, usługi instalacji, konserwacji i naprawa maszyn
służących do montażu powierzchniowego układów elektronicznych oraz maszyn i urządzeń towarzyszących, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń
do nawadniania, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn
i urządzeń biurowych, 38 usługi łączności telefonicznej,
łączność za pomocą telefonii komórkowej, łączność za pomocą telefonów, informacja o telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych w telekomunikacji, usługi telefoniczne,
usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla
telekomunikacji, łączność poprzez terminale komputerowe,
połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji, 39 transport,
pakowanie i składowanie towarów, w tym usługi rozładunku
towarów, składowanie towarów, pakowanie towarów, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie kontenerów magazynowych, 40 obróbka materiałów, recykling
odpadów i śmieci, sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu, obróbka i przetwarzanie odpadów.
485352
(220) 2018 04 25
INTERPHONE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) Centrum Logistyczne IPS

(210)
(731)

01.01.01, 26.04.08, 27.05.01, 27.05.17, 26.04.13, 26.04.18,
29.01.15
(510), (511) 7 automaty sprzedające uruchamiane przez
wrzucenie monety, 9 urządzenia i przyrządy naukowe, nawigacyjne, geodezyjne, urządzenia elektryczne, takie jak
dekodery telewizyjne, karty z układem scalonym i mikroprocesorem, kasy rejestrujące, modem, interfejsy komputerowe, nadajniki sygnałów elektronicznych, odbiorniki [audio
- i video-], pamięci komputerowe, urządzenia telewizyjne,
urządzenia do odtwarzania dźwięku lub obrazu i dźwięku,
urządzenia do rejestrowania dźwięku lub obrazu i dźwięku,
urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne (inspekcyjne), ratownicze i do nauczania, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, transformowania, akumulowania, regulowania lub
kontrolowania elektryczności, urządzenia do nagrywania,
transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, dyski z nagraniami, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy
rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane
i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 28 urządzenia
przeznaczone do rozrywki, przystosowane wyłącznie do odbiorników telewizyjnych, w tym urządzenia rozrywkowe
i do gier do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem,
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35 pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, 37 usługi budowlane, usługi naprawy dekoderów
telewizyjnych, kart z układem scalonym i mikroprocesowem,
kas rejestrujących, modemó, interfejsów komputerowych,
nadajników sygnałó elektronicznych, odbiorników [audioi video], pamięci komputerowej, urządzeń przeznaczonych
do rozrywki, przystosowanych wyłącznie do odbiorników
telewizyjnych, urządzeń do odtwarzania dźwięku lub obrazu i dźwięku, urządzeń do rejestrowania dźwięku lub obrazu i dźwięku, urządzeń do przetwarzania informacji, usługi
instalacji konserwacji i naprawa maszyn służących do montażu powierzchniowego układów elekronicznych oraz maszyn i urządzeń towarzyszących, instalowanie i naprawa
telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego,
instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń
biurowych, 38 usługi łączności telefonicznej, łączność za pomocą telefonii komórkowej, łączność za pomocą telefonów,
informacja o telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych w telekomunikacji, usługi telefoniczne, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, łączność poprzez terminale komputerowe, połączenie
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji, 39 transport, pakowanie
i składowanie towarów, w tym usługi rozładunku towarów,
składowanie towarów, pakowanie towarów, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie kontenerów magazynowych, 40 obróbka materiałów, recykling odpadów
i śmieci, sortowanie odpadów i materiałów nadających się
do recyklingu, obróbka i przetwarzanie odpadów.
(210) 485448
(220) 2018 04 27
(731) SHKIRIA ANNA, Warszawa
(540) CHINKALI PIELMIENI

(531)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.24, 08.07.02, 25.01.18
(510), (511) 30 żywność na bazie mąki, herbata, chinkali,
kanapki, kawa (napoje na bazie -), marynaty, mąka pszenna,
mąka, mięso w cieście, mięso zapiekane w cieście, potrawy
na bazie mąki, pszenna (mąka), sosy, pielmieni (pierogi z nadzieniem mięsnym), gruzińskie pierogi, 40 konserwowanie
żywności,, 43 bary szybkiej obsługi (snack-bary), kafeterie
(bufety), kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, restauracje
samoobsługowe, samoobsługa.
486961
(220) 2018 06 11
LIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) LIVE.

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.02
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe na żywo: organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie konkursów, organizowanie loterii, organizowanie widowisk (impresariat), organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
organizowanie zawodów sportowych, produkcja muzyczna,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, przedstawienia teatralne (produkcja), usługi
artystów estradowych, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, wystawienia spektakli na żywo, wystawienia spektakli
rewiowych.
(210) 487039
(220) 2018 06 13
(731) DOBA SŁAWOMIR, Zalesie Górne
(540) DEZET MADE IN POLAND 1986

(531)

01.01.03, 24.01.05, 26.01.03, 26.01.18, 25.01.18, 27.05.01,
27.05.09, 27.05.17, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.17, 27.07.24
(510), (511) 7 urządzenia elektryczne do zgrzewania rur
z tworzyw sztucznych, elektryczne zgrzewarki doczołowe
do rur i kształtek z tworzyw sztucznych termoplastycznych,
elektryczne zgrzewarki warsztatowe wielokątowe do produkcji kształtek rurowych rozgałęzieniowych z tworzyw
sztucznych termoplastycznych, elektryczne urządzenia
do spawania, elektryczne aparaty do lutowania, 9 urządzenia, aparaty i przyrządy elektryczne, przyrządy pomiarowe,
wskaźniki temperatury i ciśnienia, aparatura kontrolno - sterująca elektryczna, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła,
kable, przewody, przekaźniki, transformatory, wyłączniki
i złącza elektryczne, wtyczki, gniazda i inne kontakty elektryczne, elektryczne pulpity rozdzielcze, tablice rozdzielczo sterownicze i skrzynki do przyłączy elektryczności, 37 usługi
serwisowe w zakresie montażu, przeglądów, kalibracji, konserwacji, naprawy, remontów i modernizacji: maszyn i urządzeń budowlanych, zgrzewarek do produkcji i zgrzewania
rur i kształtek rurowych z tworzyw termoplastycznych, elektrycznych urządzeń do spawania i aparatów do lutowania,
41 organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów,
sympozjów i wystaw dla osób trzecich, usługi dydaktyczne
i szkoleniowe, kursy i szkolenia zawodowe w zakresie budowy i obsługi zgrzewarek do produkcji i zgrzewania rur
i kształtek rurowych z tworzyw termoplastycznych, elektrycznych urządzeń do spawania i aparatów do lutowania,
42 usługi serwisowe w zakresie kalibracji maszyn i urządzeń
budowlanych, zgrzewarek do produkcji i zgrzewania rur
i kształtek rurowych z tworzyw termoplastycznych, elektrycznych urządzeń do spawania i aparatów do lutowania.
487194
(220) 2018 06 18
CONIVEO-PODŁOGI TO LUBIĄ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Certico
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(531) 27.05.01
(510), (511) 1 kleje, zaprawy klejowe, środki chemiczne do celów przemysłowych, spoiwa do betonu, środki
do napowietrzania betonu, środki impregnujące do betonu, mieszanki chemiczne do pielęgnacji betonu, środki
do konserwacji betonu z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji cegły z wyjątkiem farb i olejów, środki
do konserwacji murów z wyjątkiem farb i olejów, substancje
chemiczne stosowane przy wykańczaniu i obróbce metalu,
preparaty chemiczne do matowienia i wytwarzania emalii,
środki konserwujące do powierzchni budynków [chemiczne] inne niż farby lub oleje, silikony, spoiwa stabilizacyjne,
spoiwa hydrauliczne, spoiwa powietrzne, materiały utwardzające, materiały osuszające, preparaty impregnujące spoiwa, grunt, podkład pod tynk, preparaty do impregnacji
wodoodpornej [środki chemiczne], impregnaty przeciwko
plamom, środki chemiczne odtłuszczające do stosowania
w przemysłowych procesach produkcyjnych, środki do odtłuszczania stosowane w procesach przemysłowych, grunt
do ścian, grunt macierzysty, kleje do gruntowania, środki
do szorowania podczas procesów produkcyjnych, 2 powłoki
do impregnacji wodoodpornej [farby], mieszaniny do impregnacji wodoodpornej [farby], bejce, farby, lakiery pokosty, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno,
barwniki, emalie, żywice naturalne, zaprawy farbiarskie, podkłady, szpachlówki, farby do gruntowania, koloranty, rozcieńczalniki, powłoki gruntowe, podkład gruntujący- grunt podtynkowy, grunt do podłoży betonowych, grunt do podłoży
gipsowych, środki zabezpieczające przed rdzą i niszczeniem
drewna, murów oraz inne materiały w formie preparatów
proszkowych, płynnych, półpłynnych i rozpylanych (w tym
w aerozolu) oraz rozcieńczalniki do powyższych związków
i preparatów, środki zabezpieczające i izolujące przed wodą
i wilgocią, preparaty zabezpieczające do metali, środki konserwujące cement (oleje), mieszanki do konserwacji cementu, materiały do zabezpieczania i konserwacji budynków [farby], mieszanki gruntujące, środki gruntujące w postaci farb,
preparaty gruntujące z tworzyw sztucznych, w postaci farby,
preparaty przeciwwilgociowe przeciwgrzybiczne stosowane w murarstwie, farby gruntowe, powłoki gruntowe, środki
gruntujące w postaci farb, 3 środki czyszczące do metalu,
kamienia, polerowania, środki do usuwania wosku z podłogi,
środki do ścierania, odplamiania, 17 lakiery i farby izolacyjne, materiały, pianki i tkaniny izolacyjne, zaprawy i oleje izolacyjne, metalowe folie izolacyjne, 19 materiały budowlane
niemetalowe, cement, beton, gips, gips tynkarski, zaprawy
budowlane, zaprawa murarska, zaprawa tynkarska, zaprawa
wyrównująca, zaprawa posadzkowa, spoiwa murarskie, tynk,
grunt akrylowy pod tynk, tynk mineralny, tynki wewnętrzne
i zewnętrzne, gładź, gips, biała gładź gipsowa, podkład gruntujący, silikaty, masy uszczelniające.
487243
(220) 2018 06 18
PLEŚNIAROWICZ JAN BRICOLAGE PUBLISHING,
Kraków
(540) BRICOLAGE PUBLISHING

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 20.07.99, 27.05.01
(510), (511) 40 drukowanie, drukowanie fotograwiury, drukowanie szablonów, drukowanie wzorów, drukowanie fotograficzne, drukowanie zdjęć, drukowanie litograficzne, dru-
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kowanie znaczków, drukowanie reklam, drukowanie offsetowe, drukowanie książek, drukowanie portretów, drukowanie
cyfrowe, drukowanie na wełnie, drukowanie wklęsłe, drukowanie przezroczy fotograficznych, drukowanie filmu kinematograficznego, drukowanie wzorów na dywanach, drukowanie obrazów na przedmiotach, drukowanie wzorów dla
osób trzecich, drukowanie dokumentów z nośników cyfrowych, drukowanie fotografii z nośników cyfrowych, drukowanie ozdobnych wzorów na opakowaniach prezentów,
drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć,
drukowanie 3D, usługi składania druku, usługi druku offsetowego, usługi druku na tkaninach, introligatorstwo, usługi wykańczania druków [introligatorstwo], reprodukcja fotografii,
reprodukcja dzieł muzealnych, reprodukcja przezroczy fotograficznych, reprodukcja filmów kinematograficznych, reprodukcja odbitek fotograficznych, usługi hermetyzacji materiałów w arkuszach w celu produkcji fotografii, wywoływanie
fotograficzne, retusz fotograficzny, obróbka fotograficzna,
fotograficzne filmy (wywoływanie -), obróbka zdjęć fotograficznych, kopiowanie filmów fotograficznych, przenoszenie
przeźroczy fotograficznych, powiększanie odbitek fotograficznych, kopiowanie slajdów fotograficznych, oprawa książek lub dokumentów, usługi cyfrowego drukowania książek
i innych dokumentów na zamówienie, oprawianie książek,
drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych,
usługi drukowania, usługi wykańczania druków, usługi wykańczania druków [cięcie], kolacjonowanie materiałów drukowanych [oprawy introligatorskie], udzielanie informacji
dotyczących usług drukarskich, usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, udzielanie informacji związanych z usługami drukowania fotograficznego, usługi wykańczania druków [składanie], przetwarzanie przeźroczy i druków, 41 wydawanie gazet, multimedialne wydania gazet,
publikacja gazet elektronicznych online, wypożyczanie gazet i czasopism, publikowanie gazet, periodyków, katalogów
i broszur, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie gazety dla klientów w internecie,
publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, świadczenie usług
w zakresie studiów nagrań wideo, produkcja nagrań audio
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne,
produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne,
produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań audiowizualnych, realizacja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań muzycznych, produkcja nagrań wideo, usługi w zakresie nagrań, produkcja oryginalnych egzemplarzy nagrań,
produkcja nagrań wzorcowych [master], nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, publikowanie czasopism internetowych, programowanie serwisów informacyjnych
do transmisji przez Internet, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, udostępnianie publikacji
elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, badania edukacyjne, fotoreportaże, fotografia, usługi fotografów, fotografia portretowa, fotografia lotnicza, montaż filmów fotograficznych, wypożyczanie reprodukcji fotograficznych, wypożyczanie aparatów fotograficznych, kompozycje fotograficzne na rzecz innych, nauka fotografii, usługi edukacyjne w zakresie fotografii, szkolenia dotyczące obsługi sprzętu fotograficznego, pokazy sprzętu fotograficznego [do celów szkoleniowych], tłumaczenia (usługi
-), tłumaczenia językowe ustne, tłumaczenia, tłumaczenia językowe, publikowanie literatury instruktażowej, udostępnianie podręcznych księgozbiorów literatury i archiwów doku-
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mentacyjnych, zarządzanie stroną artystyczną spektakli teatralnych, zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych,
usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków,
usługi artystów estradowych wykorzystujących umiejętności cyrkowe, usługi rozrywkowe świadczone przez artystów
scenicznych, zamawianie artystów estradowych na imprezy
(usługi organizatora), usługi artystów estradowych, usługi
malowania artystycznego murali, kierownictwo artystyczne
artystów estradowych, organizowanie konkursów artystycznych, publikowanie książek, publikowanie książek instruktażowych, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie
książek, czasopism, publikowanie multimedialne książek, publikowanie książek i recenzji, publikacja i redagowanie książek, publikacja drukowanych książek telefonicznych, usługi
w zakresie publikacji książek, publikowanie książek dotyczących ligi rugby, publikowanie książek związanych z rozrywką,
publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, publikowanie książek związanych z technologią informacyjną, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji książek,
publikowanie książek związanych z programami telewizyjnymi, publikowanie słów piosenek w postaci książek, publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, usługi wydawnicze
w zakresie książek i czasopism, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, wydawanie czasopism i książek
w postaci elektronicznej, publikowanie czasopism, książek
i podręczników z dziedziny medycyny, publikacja książek
i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek
i czasopism w Internecie, dostarczanie informacji dotyczących książek, udostępnianie online recenzji książek, usługi
informacyjne dotyczące książek, publikowanie materiałów
drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski [DTP],
publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikowanie druków w formie elektronicznej, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących zwierząt domowych, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących rybek domowych, usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich,
publikowanie druków w formie elektronicznej w internecie,
publikowanie materiałów drukowanych związanych z francuskimi winami, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących praw własności intelektualnej, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe,
w Internecie, publikowanie materiałów drukowanych, innych
niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, publikowanie druków, również w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, wydawanie
biuletynów, wydawanie czasopism, wydawanie audiobooków, wydawanie katalogów, wydawanie prospektów, usługi wydawnicze, wydawanie przewodników turystycznych,
wydawanie publikacji medycznych, muzyczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi
wydawnicze), usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie
tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze w zakresie
utworów muzycznych, publikacja i wydawanie prac naukowych związanych z technologią medyczną, muzyczne usługi
wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, usługi
wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, in-
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nych niż teksty reklamowe, wydawanie nagród edukacyjnych, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, usługi prezentacji audiowizualnych, usługi produkcji taśm audio, usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, usługi prezentacji audiowizualnych do celów rozrywkowych, świadczenie usług
rozrywkowych za pośrednictwem taśm audio, udostępnianie informacji online związanych z mediami audiowizualnymi, udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, udostępnianie treści audio online
nie do pobrania, usługi rozrywkę dopasowywania użytkowników z nagraniami audio i wideo, usługi rozrywkowe w zakresie dzielenia się nagraniami audio i wideo, produkcja prezentacji audiowizualnych, usługi nagrywania i produkcji audio, produkcja nagrań wzorcowych [master] audio, usługi
edycji nagrań audio i wideo, usługi w zakresie nagrań audio
i wideo.
487734
(220) 2018 07 02
BIOVIRTUS RESEARCH SITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BioVirtus Research Site

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.01.18
(510), (511) 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne
oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, próby kliniczne, 44 usługi medyczne.
487799
(220) 2018 07 03
ADREBELLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) AntlerArt
(510), (511) 16 książeczki do kolorowania dla dorosłych, materiały drukowane, papier i karton, obrazy, obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, portrety, prace
malarskie i kaligraficzne, reprodukcje obrazów, rysunki, rysunki graficzne, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, ilustrowane albumy, książki do rysowania, komiksy japońskie [manga], książki z grafiką, książki
z obrazkami, notesy na zapiski, powieści graficzne, powieści
graficzne typu manga, afisze, plakaty, druki w formie obrazów, drukowane materiały piśmienne, drukowane opowieści
przedstawione w formie ilustrowanej, drukowane reprodukcje dzieł sztuki, historyjki obrazkowe, kalendarze ścienne, karty obrazkowe, karykatury, komiksy, książeczki do kolorowania, lekcje drukowane, naklejki [kalkomanie], nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], odbitki kolorowe, plakaty wykonane
z papieru, odbitki, oprawione plakaty, papierowe wyroby artystyczne, plakaty z kartonu, podręczniki instruktażowe, podręczniki pomocnicze do nauki, podręczniki instruktażowe
do celów nauczania, publikacje drukowane, szkice, reprodukcje fotograficzne, reprodukcje graficzne, reprodukcje graficzne dzieł sztuki, tatuaże zmywalne, tatuaże usuwalne [kalkomanie], transparenty z papieru, materiały do rysowania, materiały przeznaczone dla artystów, szablony do rysowania
[zapobiegające wyjeżdżaniu za linię], kalendarze drukowane,
kalendarze kieszonkowe, kalendarze na biurko, kartki do notowania, kartki papieru do robienia notatek, kołonotatniki,
notatniki, notatniki ilustrowane, notatniki [notesy], notesy [artykuły papiernicze], pamiętniki, dzienniki, papierowe artykuły
(210)
(731)

Nr ZT45/2018

piśmienne, przylepne kartki na notatki, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, bloczki notatnikowe, publikacje edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, 18 torby, plecaki,
tornistry, paski ujęte w tej klasie, portfele, torebki, walizki,
25 odzież buty i nakrycia głowy, 28 zabawki, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: komiksy japońskie [manga], usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały na laptopy, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
futerały na okulary, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: futerały na telefony komórkowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: futerały przystosowane do notebooków, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
futerały przystosowane do komputerów, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: futerały
na telefony [specjalnie dopasowane], usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały przystosowane do komputerów typu netbook, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: futerały
do telefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały do telefonów komórkowych z materiału lub
z materiałów tekstylnych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: tablety graficzne, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
tablety, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: komputer tablet, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: tablety cyfrowe,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: tablety graficzne [digitizery], usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: oprogramowanie do tabletów, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: pokrowce do tabletów, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
etui do tabletów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: skórzane etui na tablety, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
pokrowce z klapką do tabletów, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: materiały drukowane,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: papier i karton, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: obrazy, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: obrazy
[malarstwo], oprawione lub nie, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: obrazy i zdjęcia, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: portrety, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: prace malarskie i kaligraficzne, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
reprodukcje obrazów, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: rysunki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: rysunki graficzne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ilustrowane albumy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: książki do rysowania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: książki z grafiką, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
książki z obrazkami, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: notesy na zapiski, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: powieści graficzne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: powieści graficzne typu manga,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
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duktami: afisze, plakaty, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: druki w formie obrazów,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: drukowane materiały piśmienne, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: drukowane opowieści przedstawione w formie ilustrowanej, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
drukowane reprodukcje dzieł sztuki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: historyjki obrazkowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kalendarze ścienne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: karty obrazkowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: karykatury, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: komiksy, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: książeczki
do kolorowania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: książeczki do kolorowania dla dorosłych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: lekcje drukowane, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: naklejki [kalkomanie],
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nalepki, naklejki [materiały piśmienne], usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: odbitki kolorowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: odbitki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: oprawione plakaty, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: papierowe wyroby artystyczne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: plakaty
wykonane z papieru, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: plakaty z kartonu, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: podręczniki instruktażowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: podręczniki pomocnicze
do nauki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: podręczniki instruktażowe do celów nauczania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: publikacje drukowane, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: szkice,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: reprodukcje fotograficzne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: reprodukcje
graficzne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: reprodukcje graficzne dzieł sztuki, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
tatuaże zmywalne, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: transparenty z papieru, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
tatuaże usuwalne [kalkomanie], usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: materiały do rysowania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: materiały przeznaczone dla artystów, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
szablony do rysowania [zapobiegające wyjeżdżaniu za linię],
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kalendarze drukowane, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: kalendarze kieszonkowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kalendarze na biurko, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kartki do notowania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kartki papieru do robienia notatek, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
kołonotatniki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: notatniki, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: notatniki ilustrowane,
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usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: notatniki [notesy], usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: notesy [artykuły papiernicze], usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pamiętniki, dzienniki, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: papierowe artykuły piśmienne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: przylepne kartki na notatki,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
bloczki notatnikowe, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: publikacje edukacyjne, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
drukowane materiały edukacyjne, usługi handlu detalicznego on-line obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy
do pobrania, usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z dziełami sztuki, usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie zabawek,
usługi handlowe on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: dane zapisane elektronicznie,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nośniki danych zawierające typograficzne kroje
czcionek, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zapisane pliki danych, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: biuletyny elektroniczne do pobrania, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: e-booki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: edukacyjne materiały na zajęcia,
do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: filmy do pobrania, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: filmy rysunkowe animowane, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: komiksy do pobrania, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: filmy wideo, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: grafika do pobrania do telefonów
komórkowych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: grafiki komputerowe do pobrania,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: książki elektroniczne do pobrania, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: książki
w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: książki zapisane na płytach, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: nagrane dyski wideo,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nagrane płyty CD ROM, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nagrane płyty
CD-i, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: nagrane płyty DVD, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nagrania audio
i wideo, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nagrania multimedialne, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: nagrania
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wideo, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nagrania wideo do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nagrania wideo z filmami, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: oprogramowanie multimedialne zapisane na płytach CD-ROM, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pobieralne broszury elektroniczne, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: podcasty, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: podcasty
do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: podręczniki szkoleniowe w formie
programu komputerowego, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: publikacje elektroniczne, do pobrania, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: płyty nagrane z obrazami, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: płyty wideo z nagranymi filmami animowanymi, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: publikacje w formie
elektronicznej do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wzory projektów graficznych do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały na elektroniczne notesy, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: futerały na telefony,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały na tablety, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi wydawnicze i reporterskie, usługi rozrywkowe
i sportowe, tworzenie filmów rysunkowych, nauka rysowania, produkcja programów telewizyjnych na żywo do celów
edukacyjnych, szkolenia edukacyjne, publikowanie książek
edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, dostarczanie informacji edukacyjnych, opracowywanie materiałów
edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych, usługi
edukacyjne i szkoleniowe, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, usługi edukacyjne świadczone dla
dzieci, usługi edukacyjne w zakresie sztuki, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne związane
z malowaniem, produkcja filmów w celach edukacyjnych,
usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych,
produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy
danych lub za pośrednictwem Internetu, produkcja nagrań
audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery internetowej, zapewnianie szkoleń on-line, zapewnianie rozrywki on-line,
publikowanie materiałów multimedialnych online, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, usługi nauki na odległość świadczone on-line, zapewnianie zajęć on-line dla niewielkiej grupy uczniów, udostępnianie filmów on-line
nie do pobrania, udostępnianie publikacji on-line [nie do pobrania], udostępnianie komiksów on-line, nie do pobrania,
udostępnianie powieści graficznych on-line, nie do pobrania, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line
(nie do pobrania).

Nr ZT45/2018

487830
(220) 2018 07 04
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Apetivit
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.99, 02.09.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy.
(210) 487833
(220) 2018 07 04
(731) WRÓBEL SEBASTIAN, Niechobrz
(540) SMART BAG

(531) 29.01.13, 27.05.01, 19.03.25
(510), (511) 22 worki do transportu materiałów w dużych
ilościach, torby do celów transportowych, worki do transportu odpadów, 37 zbieranie śmieci, wywóz odpadów.
(210) 487837
(220) 2018 07 04
(731) POTOCKI-BIELECKI BOHDAN, Warszawa
(540) CELLin ESTE CONCEPT by dr Potocki

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne na bazie kwasu hialuronowego podawane iniekcyjnie celem redukcji
zmarszczek i oznak starzenia, 10 implanty na bazie kwasu
hialuronowego przeznaczone do wypełniania zmarszczek,
41 organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń dla
lekarzy - informacja medyczna, 44 klinika medyczna - medycyna estetyczna.
487840
(220) 2018 07 04
OSEWSKI TOMASZ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
WIBAR, Warszawa
(540) WIBAR
(210)
(731)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, trasy kablowe, 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, naprawa lub konserwacja generatorów energii elektrycznej, instalowanie połaczeń wyrównawczych, 42 doradztwo techniczne, projektowanie techniczne, projektowanie budowlane,
projektowanie konstrukcji, projektowanie krajobrazu, projektowanie ogrodów, projektowanie budynków mieszkalnych,
przemysłowych, technicznych, projektowanie wnętrz.
(210) 487841
(220) 2018 07 04
(731) DOBEK KAROL VISION CONSULTING, Warszawa
(540) efektivo lex

(531) 27.05.01, 26.01.99, 26.11.05
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
przenośnych, oprogramowanie komputerowe [programy],
oprogramowanie do windykacji dłużników, program komputerowy do windykacji, 36 windykacja, skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności, windykacja należności i odzysk długu, windykacja należności i odzyskiwanie
długów.
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budynków; usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości; usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa; usługi doradcze w zakresie budowania; usługi doradztwa w zakresie budowy budynków; usługi generalnych
wykonawców budowlanych; usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków; usługi odnawiania budynków;
usługi odnawiania mieszkań; usługi w zakresie remontów
budynków; wznoszenie budynków i innych konstrukcji;
wznoszenie budynków prefabrykowanych; wznoszenie obszarów mieszkalnych; wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji; zarządzanie projektami budowlanymi
na terenie budowy; zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków; zarządzanie
projektem budowy, 42 usługi projektowania budynków,
usługi projektowania instalacji sanitarnych i elektrycznych,
architektura krajobrazu, projektowanie terenów zielonych,
zieleńców i parków, usługi polegające na projektowaniu
wzornictwa przemysłowego, usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowania wnętrz, badania, opinie,
ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie budownictwa,
pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary geodezyjne, pomiary inwentaryzacyjne budowlane, usługi doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
usługi opracowywania projektów technicznych związanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie planowania
urbanistycznego.
(210) 487864
(220) 2018 07 05
(731) UKS TALENT WARSZAWA, Warszawa
(540) TALENT 2013

487844
(220) 2018 07 04
PRIME CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) prime construction we think in values

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.09, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane; usługi remontowe; usługi wyburzeniowe; budowa bloków mieszkalnych; budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych; budowa budynków na zamówienie; budowa budynków przeznaczonych
na zakwaterowanie wakacyjne; budowa części budynków;
budowa domów; budowa domów na zamówienie; budowa nieruchomości; budowa nieruchomości komercyjnych;
budowa nieruchomości mieszkalnych; budowa nieruchomości przemysłowych; budowanie domów; budowanie
nieruchomości; budownictwo; nadzór nad robotami budowlanymi; remont nieruchomości; remontowanie budynków; renowacja budynków; stawianie fundamentów;
stawianie ogrodzeń zabezpieczających; usługi budowlane;
usługi budowlane i konstrukcyjne; usługi budowlane i naprawy budynków; usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu; usługi budowlane w zakresie
budynków mieszkalnych; usługi budowlane w zakresie
stawiania budynków; usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe; usługi doradcze dotyczące
przebudowy budynków; usługi doradcze dotyczące remontów budynków; usługi doradcze dotyczące renowacji

(531) 29.01.13, 21.03.01, 27.05.01, 03.03.01, 24.01.05
(510), (511) 24 ręczniki, koce, etykiety z materiału, chorągwie, flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, sztandary, proporce, proporczyki, chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, serwetki
tekstylne, etykiety tekstylne, materiał lepki przyklejany
na gorąco, śpiwory, 25 odzież, odzież sportowa i rekreacyjna, odzież z nadrukami, odzież treningowa, stroje sportowe, stroje piłkarskie, koszulki sportowe, bluzy sportowe,
kurtki, obuwie, obuwie piłkarskie, bielizna, czapki, czapki
z daszkiem, nakrycia głowy, szale, szaliki, szlafroki, 35 usługi
menedżerskie dla sportowców, usługi reklamowe, usługi
marketingowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, prezentowanie
produktów i usług w mediach dla celów reklamowych,
publikowanie tekstów sponsorowanych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
zarządzanie hotelami, promowanie zawodów i wydarzeń
sportowych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie artykułów sportowych, promowanie towarów i usług
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie miejsc wydarzeń
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sportowych, promowanie towarów i usług osób trzecich
poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów
z zawodami sportowymi, 41 kluby sportowe, kultura fizyczna, organizowanie obozów sportowych, organizacja zawodów sportowych, chronometria na imprezach sportowych,
instruktaż gimnastyki, instruktaż dla sportowców, usługi
trenerów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, usługi trenerskie, wynajmowanie stadionów i obiektów sportowych,
obsługa boisk stadionów i obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, salony
gier, informacja o imprezach sportowych i rozrywkowych,
informacja o rekreacji, kluby zdrowia i poprawy kondycji, organizowanie konferencji, szkoleń oraz zajęć edukacyjnych,
organizowanie koncertów i imprez sportowych i rozrywkowych, organizowanie zawodów i konkursów sportowych,
edukacyjnych i rozrywkowych.
(210) 488046
(220) 2018 07 10
(731) Invista Textiles (U.K.) Ltd., Manchester, GB
(540) TRUELOCK
(510), (511) 22 włókna tekstylne, włókna syntetyczne
do celów włókienniczych, włókna tekstylne surowe, włókna z tworzyw sztucznych do celów włókienniczych, włókna
naturalne, nietkane włókna polimerowe do celów włókienniczych, włókna metalowe do celów włókienniczych, włókna szklane do celów włókienniczych, włókna chemiczne
do celów włókienniczych, 24 tkaniny, tekstylia i substytuty
tekstyliów.
488096
(220) 2018 07 11
HANGA BANGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) H HANGA BANGA

(210)
(731)

Nr ZT45/2018

(540) EMSKIE NA GARDŁO

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.02,
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 19.13.21
(510), (511) 5 preparaty medyczne.
488275
(220) 2018 07 16
FIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) MAXFLIZ
(510), (511) 1 szkliwo ceramiczne, 2 farby wapienne, farby
ceramiczne, 9 diody świecące, 11 urządzenia do celów sanitarnych, wanny łazienkowe, umywalki będące częściami
instalacji sanitarnych, kabiny prysznicowe, bidety, sedesy, abażury, lampy elektryczne, urządzenia do oświetlania
za pomocą diod elektroluminescencyjnych, światła sufitowe,
żarówki oświetleniowe, krany, 19 płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe, niemetalowe,
płytki ceramiczne, płyty cementowe, wyroby kamieniarskie,
kamień, kamień budowlany, materiały budowlane niemetalowe, drzwi niemetalowe, podłogi niemetalowe, deski podłogowe, parkiety, tynk, 20 meble, poduszki, wiszące ozdoby
dekoracyjne, materace, materace dmuchane, do celów niemedycznych, karnisze do zasłon, zasłony, 24 narzuty na łóżka, kapy na łóżka, 27 tapeta, tapety tekstylne, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie budowlane.
(210)
(731)

488276
(220) 2018 07 16
FIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) MAXFLIZ PIĘKNA STRONA WNĘTRZA
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.01
(510), (511) 35 organizowanie aukcji internetowych, marketing internetowy, rozpowszechnianie reklam przez Internet,
wynajem powierzchni reklamowej na stronie internetowej,
38 świadczenie usług komunikacji głosowej przez Internet,
transmisja danych przez Internet, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez
użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem
Internetu, 42 projektowanie stron internetowych, tworzenie
stron internetowych, 45 internetowe usługi zapoznawania
osób.
(210)
(731)

488135
(220) 2018 07 12
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ZIOŁOLEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 1 szkliwo ceramiczne, 2 farby wapienne, farby ceramiczne, 9 diody świecące, 11 urządzenia do celów
sanitarnych, wanny łazienkowe, umywalki będące częściami instalacji sanitarnych, kabiny prysznicowe, bidety, sedesy, abażury, lampy elektryczne, urządzenia do oświetlania
za pomocą diod elektroluminescencyjnych, światła sufitowe,
żarówki oświetleniowe, krany, 19 płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe, niemetalowe,
płytki ceramiczne, płyty cementowe, wyroby kamieniarskie,
kamień, kamień budowlany, materiały budowlane niemetalowe, drzwi niemetalowe, podłogi niemetalowe, deski podłogowe, parkiety, tynk, 20 meble, poduszki, wiszące ozdoby
dekoracyjne, materace, materace dmuchane, do celów niemedycznych, karnisze do zasłon, zasłony, 24 narzuty na łóżka, kapy na łóżka, 27 tapeta, tapety tekstylne, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie budowlane.
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488508
(220) 2018 07 23
JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) COOL WAVE SELTZER
(210)
(731)

(531) 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, koktajle, aperitify, napoje
alkoholowe musujące, napoje alkoholowe gazowane, napoje
alkoholowe smakowe i aromatyzowane.
(210) 488643
(220) 2018 07 25
(731) KONARZEWSKI RYSZARD PIZZERIA PAPA-LOLO, Łódź
(540) PIZZERIA PAPA LOLO

(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, nauczanie i szkolenia, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, warsztatów, konkursów, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, fankluby, usługi wydawnicze i reporterskie, fotoreportaże, imprezy kulturalne, organizacja imprez kulturalnych
i artystycznych, organizowanie ceremonii wręczania nagród,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, organizowanie
i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
organizowanie konkursów, organizowanie uroczystości, rozrywka interaktywna, udostępnianie gier komputerowych
on-line, usługi prezentacji audiowizualnych, zapewnianie
rozrywki on-line, prowadzenie konkursów w Internecie,
działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów, książek, periodyków, czasopism, gazet,
artykułów, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych,
wydawanie nagrań wizualno - dźwiękowych, prezentacji
multimedialnych, produkcja i wydawanie filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych,
działalność wydawnicza w formie elektronicznej przez sieć
Internetu i na elektronicznych nośnikach informacji oraz
w formie papierowej, organizowanie wystaw w celach edukacyjno - szkoleniowych oraz kulturalnych, usługi fotograficzne, organizowanie plebiscytów, przyznawanie nagród,
organizowanie i prowadzenie balów, koncertów, pokazów
i wystaw, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu sztuki, kultury, mody, stylu, edukacji i rozrywki, zapewnianie dostępu do gier on-line przez Internet, udzielanie informacji
dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, 43 tym-
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czasowe zakwaterowanie, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi hotelarskie, hotele, motele, pensjonaty, apart
hotele, wynajem apartamentów krótkoterminowo i długoterminowo, organizacja przyjęć, udostępnianie pomieszczeń
i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, konferencje, zjazdy,
sympozja, usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy
stołowej, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, pizzerie,
lodziarnie, kawiarnie, piwiarnie, cukiernie, restauracje, bary
przekąskowe, bary sałatkowe, bary koktajlowe, bistra, bufety,
puby, bary szybkiej obsługi [snack-bary], herbaciarnie, kafeterie [bufety], winiarnie, usługi kateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), przygotowanie żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa (catering), dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, serwowanie jedzenia
i napojów, doradztwo kulinarne, usługi doradcze dotyczące
żywności, usługi mobilnych restauracji, usługi w zakresie
przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie
bankietów, usługi restauracyjne, usługi cateringowe, usługi
gastronomiczne.
488682
(220) 2018 07 26
FIMAL PSB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk
(540) FIMAL

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.22
(510), (511) 35 prowadzenie sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi prowadzenia sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: nawozy naturalne i sztuczne, ziemia próchnicza, nawóz, torf, polepszacze do ziemi, ziemia do roślin, produkty
do oczyszczania i zmiękczania wody, produkty chemiczne
przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii, rolnictwa,
ogrodnictwa, leśnictwa, kleje, kleje do tapet, materiały klejące dla przemysłu, odkamieniacze do użytku innego niż
użytek domowy, produkty chemiczne do wody basenowej,
wosk do ochrony drzew, produkty do odtłuszczania i detergenty wykorzystywane w procesach produkcyjnych, produkty do odklejania tapet, żywica sztuczna w stanie surowym, plastik w stanie surowym, mieszaniny przeciwogniowe, preparaty do hartowania i spawania metalu, produkty
chemiczne przeznaczone do konserwowania żywności,
materiały garbujące, barwniki, lakier, farby i laka z wyłączeniem materiałów izolujących, substancje przeciwko rdzy
i do konserwowania drewna, substancje barwiące, substancje żrące z wyłączeniem przeznaczonych do metalu i nasion, żywica naturalna w stanie surowym, metal w listkach
i proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
podkład pod farbę, farba ogniotrwała, farba bakteriobójcza, lakier, oleje do podłogi, preparaty do wybielania i inne
substancje do prania, substancje do czyszczenia, wygładzania, odtłuszczania i ścierania, mydła, pasta woskowa,
pasta do parkietu, pasta do nabłyszczania, substancje ścierne z wyłączeniem substancji przeznaczonych do użytku
dentystycznego, produkty przeciw rdzy, rozpuszczalniki,
preparaty do przeczyszczania rur, szampony do pokrywania podłóg, wywabiacze, odkamieniacze do użytku domowego, detergenty inne niż do użytku medycznego oraz
inne niż wykorzystywane w trakcie procesu produkcyjnego, papier ścierny, terpentyna, produkty do zdejmowania
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farby, produkty do mycia, papier ścierny, kalka, produkty
do odtłuszczania inne niż wykorzystywane w trakcie operacji produkcyjnych, oleje i smary przemysłowe, smarowidła, produkty do wchłaniania i wiązania kurzu, substancje
palne łączenie z benzyną do motorów i substancje oświetlające, świeczki, knoty, wosk i pasta o przeznaczeniu przemysłowym, wosk do oświetlania, wosk do rzemieni, herbicydy, trutki na myszy, fungicydy, środki antybakteryjne, insektycydy, środki do zwalczania myszy i szczurów, algicydy,
środki higieniczne dezynfekujące, środki pasożytobójcze,
materiały budowlane laminowane i topione, wyroby ślusarskie metalowe, metalowe gwoździe, śruby metalowe, nakrętki metalowe, nity metalowe, metalowe elementy konstrukcyjne, pudełka i skrzynki metalowe, skrzynki na narzędzia metalowe, kufry i pojemniki metalowe, szklarnie metalowe, przenośne uchwyty metalowe, szklarnie przenośne
metalowe, zasobniki i zbiorniki metalowe, pułapki na zwierzęta metalowe, rzeźby z metali nieszlachetnych, wieszaki
metalowe, kraty i kratownice metalowe, złączki metalowe,
zamknięcia i zasuwy inne niż części maszyn, szpule i bębny
do zwijania metalowe, kadzie metalowe, wiatrowskazy metalowe, stropy metalowe, pojemniki metalowe, ogrodzenia
metalowe, płyty konstrukcyjne metalowe, pergole metalowe, bramy i bramki metalowe, metalowe barierki, baseny
metalowe, metalowe drabiny, paliki metalowe, siatki metalowe, rury metalowe, klamki do drzwi metalowe, drzwi metalowe, zasuwy oraz rygle metalowe, taborety metalowe,
stopnie i podnóżki metalowe, sejfy metalowe, kołki metalowe, skrzynka na listy metalowe, kable metalowe nieelektryczne, okucia metalowe, zawiasy metalowe, okiennice
metalowe, okna metalowe, rynny metalowe, kanały ściekowe metalowe, dachówki metalowe, gzymsy metalowe, kątowniki metalowe, klucze metalowe, drobnica metalowa,
boazeria metalowa, dachówka metalowa, kraty ewakuacyjne metalowe, rusztowania metalowe, schody metalowe,
zbrojenia, maszyny do budownictwa i prac publicznych,
maszyny przeznaczone dla przemysłu metalurgicznego,
maszyny rolnicze, obrabiarki, silniki inne niż do pojazdów
lądowych, duże maszyny rolnicze poruszane siłami innymi
niż ludzkimi, glebogryzarki, kosiarki ogrodowe, kruszarki,
śrutowniki, ugniatarki, mechaniczne bębny do zwijania,
pompy, pompy opróżniające, pompy do wierceń, betoniarki, wciągniki, kompresory, elektryczne urządzenia do czyszczenia, urządzenia do czyszczenia, froterki elektryczne
do parkietu, urządzenia do prania dywanów i mokiet, urządzenia do czyszczenia wykorzystujące parę, urządzenia
do spawania na gaz, lutownice na gaz, odkurzacze, urządzenia do mycia szyb, urządzenia do rozprowadzania pary,
maszyny szklarskie, nieelektryczne maszyny do spawania,
wiertarki, pompy nawadniające, zespoły prądnico we, młoty pneumatyczne, pneumatyczne sterowniki do maszyn,
transportery pneumatyczne, piły, kozy do piłowana, piła
taśmowa, brzeszczoty do pił, narzędzia ogrodnicze, motykograbie, motyki, pazurki, grabki, grabie, rydle, szpadle,
sztychówki, łopaty, oskard, skaryfikator, małe kosy: urządzenie do siania, rozściełacze i roztrząsacze, napowietrzacze,
grabie do trawy, walce do trawy, urządzenia do przycinania
żywopłotów, nożyce ogrodowe, ręczna kosiarka ogrodowa,
nożyce, sekatory, narzędzia do cięcia drzew i gałęzi, sierpy,
siekiery, grabie, narzędzia do majsterkowania, perforatory,
obcęgi, kleszcze, klucze jako narzędzia, narzędzia do montowania, lewarki i podnośniki ręczne, nożyczki, urządzenia
do odklejania tapet, młotki, grabie, narzędzia hydrauliczne,
rozpylacze środków owadobójczych, noże, widelce i łyżki,
noże za wyjątkiem noży chirurgicznych i elektrycznych, narzędzia posadzkarza do kładzenia glazury i terakoty, nożyki
jako katery, wiertła, śrubokręty, piły, opakowania na piły,
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brzeszczoty pił, narzędzia ręczne do ścinania, wyostrzania,
przecinania, piłowania, ostrzenia, ścierania, dłuta, pilniki
do drewna, strugi, młotki drewniane, urządzenia do wyrywania, pas do noszenia narzędzi, pistolety jako urządzenia,
węgielnice, ściskacze, szpachelki, obcinak do rur, aparaty
i urządzenia żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, do mierzenia, do sygnalizacji, do kontroli i nadzoru, do ratownictwa i nauczania,
aparaty do nagrywania, transmisji, odtwarzania dźwięku
lub obrazu, nośniki do nagrywania magnetycznego, dyskietki, dystrybutory automatyczne i mechanizmy do aparatów służących do płacenia z góry tzw. prepaiment, urządzenia rejestrujące, maszyny do liczenia, oprzyrządowanie
do obsługi i analizy danych i komputerów, urządzenia gaśnicze, siatki i błony do ochrony upraw, nakolanniki z wyłączeniem nakolanników o przeznaczeniu ortopedycznym,
rękawice ochronne, okulary ochronne, programatory, termometry do użytku niemedycznego, urządzenia do zdalnego sterowania, anteny satelitarne, demodulator, elektryczne urządzenia do spawania, gniazdka elektryczne,
skrzynki do przekierowania, wyłączniki samoczynne, kable
elektryczne, anteny, maski do oddychania inne niż te
do sztucznego oddychania, kaski ochronne, liczniki i tablice elektryczne, łączniki redukcyjne elektryczne, wyłączniki
elektryczne, domofon elektryczny, alarmy, ogniwa elektryczne, baterie, satelity, domofony elektroniczne, zawory
sterowane elektrycznie, pompy przeciwpożarowe, suwaki
warsztatowe, suwmiarki, kontakty, listwa z kontaktami,
elektryczne aparaty pomiarowe, instrumenty pomiarowe,
narzędzia miernicze, piony sznurkowe, bezpieczniki w tym
topikowe, aparaty radiowe do nadawania informacji, aparaty odbiorcze, automatyczne sekretarki, kserokopiarki, urządzenia i instrumenty do przewodzenia, dystrybucji, transformacji, gromadzenia, regulowania i kierowania prądem
elektrycznym, aparaty i instalacje do oświetlania, grzania,
wytwarzania pary, pieczenia, suszenia, dystrybucji wody
i instalacji sanitarnych, urządzenia do spalania, piecyki, fontanny, aparaty do filtrowania wody, aparaty i maszyny
do oczyszczania i zmiękczania wody, wodotryski ozdobne,
grille, ruszt grillowy, konwektory, latarki, przenośne lampy,
żarówki, girlandy do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, rezerwuary do spłuczek, spłuczki, filtry jako części instalacji domowych i przemysłowych, grzejniki, termy, kotły,
ubikacje, krany, wanny, natryski, toalety, zlewy, nawilżacze,
wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, maszyny i urządzenia do puryfikacji wody, klimatyzatory, wentylatory,
urządzenia do wentylacji, kominki, piecyki i płyty kładzione
przed kominkiem, syfony, podgrzewane wieszaki na ręczniki, taczki, kółka do taczek, wózki transportowe, wózki ogrodowe, książki, broszury, pędzle malarskie, wałki do malowania mieszkań, kleje używane w gospodarstwach domowych oraz kleje do papieru, wosk do lakowania, kauczuk,
guma, gutaperka, azbest, mika, półprzetworzone produkty
z plastiku, laseczki, listewki, pręty, blaszki, płaty, płytki z plastiku, materiały służące do uszczelniania, zatykania, izolowania, rurki giętkie niemetalowe, węże do podlewania, filc
do uszczelniania, taśmy uszczelniające, łączące, izolujące,
klejące z wyłączeniem tych przeznaczonych do celów medycznych, papieru i gospodarstw domowych, parasole, torby i worki do majsterkowania i ogrodnictwa, materiały konstrukcyjne niemetalowe, kamienie naturalne i sztuczne,
cement, rzeźby z kamienia, betonu lub marmuru, filc do budownictwa, mosty drewniane, przegrody drewniane, drewno ozdobne, drewno konstrukcyjne, drewno półprzetworzone, drewno wzorzyste, boazeria, słupki, altanki, chaty,
domki, zadaszenia ogrodowe, wiaty, skrzynie i pojemniki
na piasek do budownictwa, piasek za wyjątkiem piasku
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do odlewni, trzcina, tynk, glazura, kominki, szkło izolujące,
parkiet, deski, wykładziny, dachówka, tablice, rynny dachowe, rusztowanie, schody, konstrukcje szkieletowe, okna,
okiennice, zawiasy, kanały ściekowe, rowy odpływowe,
gzymsy, kątowniki, wszystkie wyżej wymienione towary
niemetalowe, meble, w tym meble ogrodowe, meble łazienkowe i kuchenne, lustra, ramy, okleina ścienna dekoracyjna nie z tekstyliów, pręty, pierścienie, haczyki, patery,
wieszaki, karnisze niemetalowe, karnisze metalowe, rolki,
szyny na firanki i zasłony, sznury spinające firanki nie z tekstyliów, pudełka, kasety z drewna lub z plastików, okucia
okien, mebli, drzwi, futryny, listwy maskujące, zasuwy, budy
dla zwierząt domowych, regały, półki, stoliki do sortowania
i układania, kosze, zawiasy, skrzynki na narzędzia, skrzynki
na rośliny, rzeźby z drewna, wosku, gipsu lub z plastiku, piedestał, postument, półki, zawory i zasuwy niemetalowe
inne niż części maszyn, kotły, poduszki inne niż do użytku
medycznego, stół do tapetowania, stół do obrabiania
drewna i metalu, sukno, nogi mebli, wosk do uli, koszyki
na drewno niemetalowe, pomocniki do ogrodów, doniczki
balkonowe, meble, produkty z drewna, kory korkowej, trzciny, sita, wikliny, limacznicy, kości, kości słoniowej, kości wielorybów, łusek, bursztynu, masy perłowej, macicy perłowej,
piany morskiej, oraz surogaty wszystkich wyżej wymienionych materiałów lub z plastiku w szczególności bibeloty,
przedmioty sztuki, skrzynki na listy inne niż murowane
i z metalu, popiersia, skrzynki, opakowania z drewna, koszyki niemetalowe, wieszaki na ubrania, produkty z wikliny,
drobne przenośne przedmioty do dekoracji, statuetki
z drewna, kory korkowej, trzciny, sita, wikliny, limacznicy, kości, kości słoniowej, kości wielorybów, łusek, bursztynu,
masy perłowej, macicy perłowej, piany morskiej, surogaty
wszystkich wyżej wymienionych materiałów lub plastiku,
pojemniki do gospodarstwa domowego nie z metali szlachetnych ani z platerowanych, grzebienie i gąbki, druciak,
szczotka, przyrządy do czesania, narzędzia i materiały
do sprzątania, szkło nieobrobione i półprzetworzone, miotły, śmietniki, łyżki do butów, trzepaczka do dywanów, pułapki na owady, wyroby garncarskie, wazy nie z metali szlachetnych, dzbany, garnki, skrzynki na rośliny, doniczki, osłony na doniczki nie z papieru, miski, miednice, klosze, skrzynie na zaprawy, kastry, rzeźby z porcelany, z ziemi lub
ze szkła, przyrządy do podlewania, lance i pistolety zraszające, zraszacze, wózki do węży, bębny ze zwijaczami, wiadra, froterki nieelektryczne, klamki do drzwi niemetalowe,
urządzenia do suszenia, suszarki, podpory pod rośliny, rękawiczki ogrodowe, podstawki na ręczniki niemetalowe, mydelniczki, liny nie z kauczuku i nie do rakiet i nie do instrumentów muzycznych, sznurki, namioty, zbiorniki nie do celów ratowniczych oraz inne niż do samochodów, torby
do transportu i przechowywania towarów na wagę, linki
ogrodnicze, pasek do obsługiwania odważników, linki i siatki do ochrony upraw, linki do wykorzystania tekstylnego,
filc, moskitiery, obrusy nie z papieru, pokrycie murów i tapety do murów z materiałów tekstylnych, rolety z materiałów tekstylnych, fartuch, ubranie do majsterkowania
i ogrodnictwa, buty za wyjątkiem butów przeznaczonych
do celów medycznych, dywany, słomianki, maty, linoleum
i inne pokrycia podłóg, tapety nie z materiałów tekstylnych,
wycieraczki, maty antypoślizgowe, tapety, pokrycia podłóg
i ścian z tekstyliów, portyki, sanki, urządzenia do zabawy
i ćwiczeń fizycznych, huśtawki, siatki, baseny, gry towarzyskie prowadzone na świeżym powietrzu, dekoracje choinek
bożonarodzeniowych za wyjątkiem urządzeń oświetleniowych, bębenki, produkty rolnicze, warzywnicze, leśne oraz
zboża nieprzetworzone, nasiona, rośliny żywe i kwiaty na-
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turalne, kora, drewno, kwiaty suszone do dekoracji, reklama,
reklama w katalogach, dystrybucja materiałów reklamowych: ulotki, prospekty, druki, próbki, demonstrowanie produktów, dystrybucja ulotek, prospektów, druków dotyczących: majsterkowania, materiałów do majsterkowania, materiałów konstrukcyjnych, materiałów elektrycznych i elektronicznych, usługi promocji towarów dla osób trzecich.
(210) 488688
(220) 2018 07 26
(731) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) MAX
(510), (511) 9 automaty i roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, 38 usługi teleinformatyczne
asystenta głosowego wykorzystywanego w komunikacji
z klientami.
488719
(220) 2018 07 27
ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SPORT CLUB POZNAŃ
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, barowe i klubowe, bary
szybkiej obsługi, kafeterie [bufety], kawiarnie, restauracje,
stołówki, restauracje samoobsługowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
sprzedaż dań do osób prywatnych i firm, usługi kateringowe, wynajmowanie sal na posiedzenia [imprezy, ewenty,
mityngi, narady], udzielanie informacji i porad w zakresie
usług gastronomicznych działalności restauracji, kawiarni,
barów, udzielanie informacji o usługach gastronomicznych,
obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw,
balów na zlecenie osób trzecich polegające na zaopatrzeniu
w żywność i napoje.
(210)
(731)

488722
(220) 2018 07 27
ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWO ROZRYWKOWE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SPORT CLUB POZNAŃ

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 25.05.02, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, barowe i klubowe, bary
szybkiej obsługi, kafeterie [bufety], kawiarnie, restauracje,
stołówki, restauracje samoobsługowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
sprzedaż dań do osób prywatnych i firm, usługi kateringowe, wynajmowanie sal na posiedzenia [imprezy, ewenty,
mityngi, narady], udzielanie informacji i porad w zakresie
usług gastronomicznych działalności restauracji, kawiarni,
barów, udzielanie informacji o usługach gastronomicznych,
obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw,
balów na zlecenie osób trzecich polegające na zaopatrzeniu
w żywność i napoje.
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488959
(220) 2018 08 02
MCHAYES & STEWARDGROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) McHayes Sales Excellence Experts
(210)
(731)
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(210) 489082
(220) 2018 08 06
(731) KIERZKOWSKI MARCIN, Warszawa
(540) CHMIELAK LUBELSKI
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo
niskoalkoholowe.
(210) 489130
(220) 2018 08 08
(731) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek
(540) Jakość Zaufanie i wiarygodność Bezpieczeństwo
Doświadczenie

(531) 26.11.06, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 analizy rynkowe, audyt przedsiębiorstw,
badania marketingowe, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, ekspertyzy
w zakresie wydajności przedsiębiorstw, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazachy danych, reklama, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, rekrutacja personelu, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
42 edukacja, edukacja [nauczanie], usługi gier świadczone
on-line, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, publikowanie książek, kształcenie
praktyczne [pokazy], nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia],
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych [szkolenia], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], pisanie tekstów, innych
niż reklamowych, produkcja filmów innych niż reklamowych,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], sprawdziany edukacyjne.
488984
(220) 2018 08 03
CIESIELSKA KAROLINA, Puszczykowo;
NOWAK TOMASZ, Puszczykowo
(540) PIZZA naturalna
(210)
(731)

(531) 01.15.01, 08.01.16, 26.03.23, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasta, ciasto na pizzę, pizza, desery, 43 usługi
restauracyjne, cateringowe, usługi polegające na zamawianiu żywności poprzez komputerową sieć on-line, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 45 prawne administrowanie licencjami, franszyza.
(551) wspólne prawo ochronne

(531) 03.07.03, 27.05.01, 29.01.12, 27.05.08
(510), (511) 29 tuszki drobiowe, tusze wieprzowe, wołowe,
mięso drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, wędliny
drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, wyroby garmażeryjne z mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego oraz
z dziczyzny, podroby drobiowe, konserwy drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, buliony drobiowe, wieprzowe,
wołowe, z dziczyzny, jaja jadalne, jaja w proszku, przetwory
jajczarskie - sałatki z jajek, pasty jajeczne, dziczyzna i przetwory z dziczyzny, mięso i jego przetwory, wędliny, przetwory mięsno - warzywne, mrożonki mięsno - warzywne,
pasztety.
(210) 489145
(220) 2016 10 27
(731) Plamil Foods Limited, Folkestone, GB
(540) SO FREE
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, czekolada, przyprawy.
(210) 489149
(220) 2018 08 08
(731) SKOWROŃSKA SYNTIA BELINI, Tabor Wielki
(540) BELINI
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, dystrybutory wody,
elektryczne urządzenia do ogrzewania wody, filtry do wody
pitnej, piecyki i bojlery do podgrzewania wody, podgrzewacze wody, urządzenia jonizujące wodę, okapy, wyciągi kuchenne [okapy], okapy pochłaniające dym, okapy wentylacyjne do piekarników, okapy wentylacyjne do kuchenek,
okapy wentylacyjne do kuchni, kuchenne okapy wyciągowe [wyciągi kuchenne, do użytku domowego], zlewozmywaki, zlewy, zlewozmywaki kuchenne, zlewozmywaki
w obudowie, rozpylacze do zlewów kuchennych, metalowe
korki do zlewów, zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, sitka
do zlewozmywaków [akcesoria hydrauliczne], podgrzewacze do wody w zlewozmywakach, umywalki, umywalki łazienkowe, umywalki do łazienek, umywalki łazienkowe
na postumencie, umywalki wbudowane w szafki, umywalki
łazienkowe [elementy instalacji sanitarnych], umywalki
w formie misy [części instalacji sanitarnych], baterie prysznicowe, baterie kranowe, baterie do wanien, spryskiwacze
do baterii, uchwyty do baterii kranu, baterie do umywalek,
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baterie kuchenne, baterie łazienkowe, akcesoria do pryszniców, akcesoria do umywalek, akcesoria łazienkowe, bidety,
brodziki do pryszniców, deski sedesowe, dozowniki środków dezynfekujących do łazienek, drzwi prysznicowe, instalacje sanitarne, kabiny prysznicowe, krany, muszle klozetowe, natryski, prysznice, osprzęt do celów sanitarnych, panele prysznicowe, postumenty do umywalek, taśmy led, urządzenia do celów sanitarnych, wanny, wanny z natryskiem,
wyroby sanitarne ze stali nierdzewnej, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, zapalniczki i zapalarki, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, oświetlenie wewnętrzne, lampy, lampy stołowe,
lampy biurkowe, lampy sufitowe, żarówki, halogeny, żarówki
LED, żarówki energooszczędne, oświetlenie ozdobne wewnętrzne, oświetlenie zewnętrzne, lampy z panelem/ami
słonecznym/i, oświetlenie ozdobne zewnętrzne, lampy
przydomowe, lampy ogrodowe, oświetlenie przenośne,
abażury, lampki na choinkę, latarki, wanny kąpielowe, okapy,
baterie kuchenne, baterie łazienkowe, oświetlenie, 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, akcesoria do przechowywania ubrań, biblioteczki (regały na książki), biurka i stoły, blaty (części mebli), chodziki
dla dzieci, cokoły (meble), drzwi do mebli, elementy mebli
segmentowych, meble niemetalowe, elementy meblowe,
fronty do szaf i szafek, garderoby, gabloty szklane, haki niemetalowe do mebli, kanapy, kanapotapczany, komody, kojce, komody (meble), komplety mebli do salonu, konsole,
kredensy, toaletki, komody, krzesełka do wanny, krzesła, leżaki do opalania, ławostoły, ławy (meble), łóżka plażowe,
meble, meble antyczne, meble biurowe, meble bambusowe, meble biurowe metalowe, meble dla dzieci, meble
do eksponowania towarów, meble do salonu, meble do siedzenia, meble domowe, meble do wyposażenia sklepów,
meble gięte, meble komputerowe, meble kuchenne, meble
modułowe (kombinowane), meble ogrodowe, meble łazienkowe, meble skórzane, meble sypialne, meble rattanowe, meble szkolne, meble tapicerowane, meble wielofunkcyjne, meble wypoczynkowe, meblościanki, narożniki (meble), nogi stołowe, okiennice wewnętrzne, osprzęt niemetalowy do mebli, panele meblowe, poduszki na krzesła, pokrycia ochronne na meble (uformowane), półki ścienne (meble), pufy (meble), pulpity (meble), regały składane, sprzęt
biurowy (meble), stelaże tapczanów, stojaki wielofunkcyjne
(meble), stojaki, półki, stoliki, stoły, szafki (meble), szafy (meble), szezlongi, tablice w postaci mebli, taborety, toaletki,
witryny, wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, szafki pod
zlewem, szafki na umywalki, wyposażenie łazienek w formie
mebli, wsporniki niemetalowe do mebli, wykończeniowe
elementy z tworzyw sztucznych do mebli, zestawy mebli
kuchennych, zestawy części (sprzedawane razem), z których
montuje się meble, lustra (srebrzone szkło), ramy, wieszaki
na ubrania, wieszaki stojące do ubrań (meble) i haczyki
na ubrania, łóżka, pościel, materace,poduszki, żaluzje
do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, lustra (meble), ramy do obrazów, ramki do zdjęć, ramki na obrazy i fotografie, ramy na szyldy, stojaki ramowe, uchwyty
do zdjęć (ramki), elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin (poduszki), kosze dla niemowląt, kosze do noszenia dzieci, materace, osprzęt niemetalowy do łóżek, podgłówki, wałki, podstawy pod materace, podstawy łóżek, poduszki, poduszki dekoracyjne, poduszki dla zwierząt domowych, poduszki siedziska, poręcze do łóżek, pościel, oprócz bielizny
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pościelowej, ramy do łóżek, wezgłowia, sprężyny do łóżek,
karnisze do firanek, karnisze do zasłon, osprzęt do zawieszania zasłon, rolety wewnętrzne, żaluzje pionowe (wewnętrzne), żaluzje weneckie, rolety zaciemniające (wewnętrzne),
rolety wewnętrzne okienne, niemetalowe elementy złączne, osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowy, blaty kuchenne, zamki i klucze, niemetalowe, szafki łazienkowe
z umywalkami, zawory niemetalowe, bolce do fleków
do obuwia niemetalowe, czopy drewniane do zaworów
(kranów) odpowietrzających, drewniane gałki do drzwi,
drewniane klamki drzwiowe, gałki do drzwi niemetalowe,
gałki ceramiczne, gałki drewniane, gałki szklane, haki niemetalowe, podkładki z tworzyw sztucznych, prowadnice niemetalowe (szyny), śruby kotwowe niemetalowe do budowy
mostów, uchwyty ceramiczne do mebli, uchwyty porcelanowe, śruby kotwowe niemetalowe, uchwyty przyssawkowe (mocowania), zawiasy niemetalowe, wiklina, tyczki bambusowe, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich (niemetalowe), beczki i beczułki niemetalowe, dekoracyjne skrzynki
drewniane, drewniane pudła i pudełka do przechowywania,
kosze do przechowywania (nie z metalu), kufry (szafki), niemetalowe pudła do przechowywania, pojemniki niemetalowe do przechowywania narzędzi (puste), pudełka do przechowywania (z tworzyw sztucznych), skrzynie, pudełka
z drewna, pudełka ozdobne z tworzyw sztucznych, skrzynie
(paki) niemetalowe, drabiny i ruchome schody, niemetalowe, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych,
35 sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtownia oraz sprzedaż
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż
wysyłkowa, sprzedaż katalogowa, sprzedaż na podstawie
zamówień telefonicznych następujących ww towarów
z klas 11 i 20, organizacja i usługi sprzedaży salonów meblowych, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtownia oraz sprzedaż za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż katalogowa, sprzedaż na podstawie zamówień telefonicznych, wypożyczanie stoisk handlowych, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, badania
rynkowe, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, badania biznesowe, usługi aukcyjne, administrowanie i organizacja usług sprzedaży
wysyłkowej, administrowanie sprzedażą, doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, dostarczanie informacji
konsumentom na temat towarów i usług, elektroniczne
przetwarzanie zamówień, gromadzenie proponowanych
ofert w przetargach, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, nabywanie towarów i usług dla innych firm, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, notowania cenowe
towarów lub usług, organizacja i przeprowadzanie pchlich
targów, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób
trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż
produktów, pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz
innych, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych
dostawców, skomputeryzowane usługi w zakresie składania
zamówień online, skomputeryzowane zamówienia towarów, telemarketing, świadczenie usług porównania cen online, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej,
usługi agencji eksportowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi biurowe dotyczące przyjmowania
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zamówień sprzedaży, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia
usług, usługi w zakresie analizy cen, usługi w zakresie zamówień online, usługi zarządzania sprzedażą, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie administracyjne zamówieniami
na zakup w ramach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, prace
biurowe, doradztwo handlowe, promocja sprzedaży, agencje importowo-eksportowe, informacja handlowa, wdrażanie produktów na rynek, pokazy towarów, organizowanie
giełd, targów, aukcji, przetargów, imprez handlowych, organizowanie wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, organizacja stanowisk na targach handlowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności handlowej i gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, analizy kosztów, usługi w zakresie badania rynku
i opinii publicznej, zarządzanie zbiorami informatycznymi
i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami,
wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne w zakresie handlu
dla konsumentów, udostępnianie informacji i wiadomości
dotyczących handlu i sprzedaży za pomocą portalu
internetowego.
(210) 489184
(220) 2018 08 08
(731) PAWLIKOWSKI MIROSŁAW, Bystrzyca Kłodzka
(540) MEGA STORM

(531) 01.15.03, 01.15.24, 26.04.02, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.15
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do gromadzenia
i przechowywania energii elektrycznej, akumulatory zapłonowe, akumulatory alkaliczne, akumulatory samochodowe,
rozruszniki akumulatorowe, skrzynki akumulatorowe, akumulatory do pojazdów, akumulatory niklowo-kadmowe,
akumulatory energii fotowoltaicznej, grodzie akumulatorów elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów, baterie
akumulatorowe litowe, akumulatory do pojazdów elektrycznych, płyty do akumulatorów elektrycznych, szklane
obudowy do akumulatorów, urządzenia do ładowania
akumulatorów, akumulatorki do powtórnego naładowania,
akumulatory typu push-on [wciskane], urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, ładowarki do akumulatorów do pojazdów silnikowych, aparatura, urządzenia
i kable do zastosowania w elektryce, aparatura i urządzenia
do sterowania przepływu energii elektrycznej, kable rozruchowe do akumulatorów, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia
pomiarowe do liczenia, wyrównywania i kalibracji, znajdujące zastosowanie przy obsłudze akumulatorów, kwasomierze do akumulatorów, urządzenia do badań naukowych
i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne.
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(210) 489208
(220) 2018 08 09
(731) ADAMOWICZ ADAM, Sopot
(540) AUDIOLIGHT
(510), (511) 35 usługi reklamowe (działalność reklamowa),
usługi marketingowe, usługi wynajmu powierzchni reklamowych i materiałów reklamowych, sprzedaż powierzchni
reklamowych, 41 usługi organizowania oraz prowadzenia konferencji, konferencji on-line, zjazdów, warsztatów,
szkoleń, kongresów, seminariów, sympozjów, konkursów
edukacyjnych, sesji naukowych, wykładów, usługi organizowania oraz prowadzenia imprez targowych, usługi organizowania oraz prowadzenia koncertów, eventów oraz
imprez masowych, usługi szkoleniowe i edukacyjne, usługi
w zakresie działalności wydawniczej, publikowanie - w tym
online - książek, periodyków, usługi wydawnicze w zakresie
książek i czasopism oraz publikacji elektronicznych, produkcja i dystrybucja f i l m ów i fotoreportaży, produkcja wideo, produkcja muzyczna, tworzenie, obróbka i publikacja
obrazów cyfrowych.
489294
(220) 2018 08 10
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) POKOLENIA
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające
z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy
komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD ROM,
nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji
i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży
i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych - Internetu, pośrednictwo w sprzedaży
towarów za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania,
kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji i ich przekazywaniu za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, tekstów reklamowych
dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy,
usługi świadczone w systemie on-line: prowadzenie kupna
i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży towarów i usług rozrywkowych, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi
w zakresie telekomunikacji komórkowej, usługi związane
z portalami telekomunikacyjnymi, usługi związane z portalami internetowymi, usługi w zakresie sieci telekomunikacji
komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach telekomunikacyjnych, usługi
informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej
wymienionych usług, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali
komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu
i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci
(210)
(731)
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telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie
urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej,
udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu
telefonicznego, 41 informacje o imprezach internetowych,
usługi nauczania prowadzone za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, publikacja elektroniczna on-line książek
i periodyków, organizacja gier rozrywkowych, w tym gier
on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line,
nie do pobierania z sieci komputerowych, udostępnianie
dzwonków telefonicznych, grafiki na tapety, ikon graficznych, wygaszaczy ekranu, informacji sportowych, treści
audio i muzycznych, wideo oraz możliwości wysyłania
wiadomości tekstowych, dostępnych i/lub rozgrywanych
za pośrednictwem urządzeń przenośnych i telefonów komórkowych, udostępnianie aktualności i informacji sportowych za pośrednictwem urządzeń przenośnych i telefonów komórkowych.
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teringowe, zapewnianie jedzenia i napojów na imprezach,
bankietach i przyjęciach, organizowanie bankietów, organizowanie przyjęć, organizowanie posiłków w hotelach, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, serwowanie jedzenia i napojów,
doradztwo kulinarne, udostępnianie informacji związanych
z przygotowaniem żywności i napojów, prowadzenie hoteli
lub pensjonatów.
489430
(220) 2018 08 16
GUSTAB DARIUSZ AGENCJA REKLAMY I PROMOCJI
EVEREST, Wałbrzych
(540) G GUSTAB MANUFAKTURA WÓDEK I LIKIERÓW

(210)
(731)

489300
(220) 2018 08 10
DOBRA BUŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EST. DOBRA BUŁA 2013

(210)
(731)

(531)

(531) 26.01.02, 26.11.02, 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 29 burgery, burgery wołowe, burgery drobiowe, dania gotowe składające się głównie z mięsa, dania
gotowe składające się głównie z ryb lub owoców morza,
dania gotowe składające się głównie z warzyw, steki wołowe, steki z mięsa innego niż wołowina, konserwy mięsne,
mięso i wędliny, drób, ryby, owoce morza, mięczaki, nabiał,
jaja i produkty spożywcze z jaj, oleje i tłuszcze, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, przetworzone orzechy i nasiona roślin strączkowych, zupy, wywary i ekstrakty mięsne,
przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie warzyw, mleko
i produkty mleczne, sery, 30 pieczywo, bułki do hamburgerów, cheeseburgery, hamburgery w bułkach, kanapki,
pizza, burritos, chipsy, krakersy, przekąski na bazie produktów skrobiowych, makarony, dania gotowe zawierające
głównie makaron, dania gotowe zawierające głównie ryż,
dania gotowe na bazie mąki, ziarna przetworzone, ryż, kasze, mąka, płatki śniadaniowe, sól, przyprawy, dodatki smakowe, musztarda, ketchup, sosy, lody spożywcze, mrożone
jogurty, sorbety, desery, czekolada, kawa, napoje na bazie
kawy, kawa rozpuszczalna, herbata, napoje na bazie herbaty, kakao, napoje na bazie kakao, czekolada, wyroby
czekoladowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
prowadzenie restauracji, restauracji samoobsługowych,
restauracji z grillem, barów, barów przekąskowych, barów
sałatkowych, barów szybkiej obsługi, kafeterii, bufetów,
lodziarni, cukierni, kawiarni, herbaciarni, pizzerii, pubów,
winiarni, stołówek, food-trucków, zaopatrzenie w żywność
klubów nocnych, usługi mobilnych restauracji, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie napojów, usługi ca-

05.03.20, 06.01.04, 24.01.05, 24.01.11, 24.09.02, 24.09.05,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier],
aperitify, arak, bailiu (chiński destylowany napój alkoholowy),
brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie
piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, likier miętowy, miód pitny, napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce,
nira (napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], piquette
[wino z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka.
489443
(220) 2018 08 16
FOR GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Baje i Psoty
(510), (511) 41 usługi przedszkoli, przedszkola, nauczanie
przedszkolne, edukacja przedszkolna usługi przedszkolne,
kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym edukacja, rozrywka i sport.
(210)
(731)

489444
(220) 2018 08 16
FOR GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) baje i psoty
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi przedszkoli, przedszkola, nauczanie
przedszkolne, edukacja przedszkolna usługi przedszkolne,
kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym edukacja, rozrywka i sport.
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(210) 489453
(220) 2018 08 17
(731) MACIEJEWSKI PAWEŁ, Warszawa
(540) PROFESJONALNE STRZYŻENIE PSÓW DOG & wash

(531) 01.15.21, 03.01.08, 12.03.03, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż: produktów i sprzętu do pielęgnacji i higieny zwierząt, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, optymalizacja
stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wypożyczanie materiałów reklamowych, agencje reklamowe, bezpośrednia reklama pocztowa, projektowanie materiałów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów
reklamowych, usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, obróbka tekstów, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie, produkcja filmów reklamowych, usługi public
relations, marketing ukierunkowany, usługi marketingowe,
telemarketing, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania
rynkowe, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich,
zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, informacja
o działalności gospodarczej doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie porównywania
cen, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargo-
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we, wyceny handlowe, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne,
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, poszukiwania
w zakresie patronatu, usługi pośrednictwa w handlu, usługi
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw], negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, fotokopiowanie,
fakturowanie, powielanie dokumentów, sporządzanie wyciągów z konta, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
rejestracja komunikatów pisemnych i danych, statystyczne
zestawienia, 44 salony piękności dla zwierząt, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi wizażystów, fryzjerstwo,
manicure, masaż, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi
terapeutyczne, usługi weterynaryjne, usługi dentystyczne.
489482
(220) 2018 08 20
ALPEX-TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Toruń
(540) BRAJ
(510), (511) 1 płyny chłodzące, chłodziwa, maski lutownicze,
płyny antyodpryskowe, penetratory - płyny do badania spoin,
3 papiery ścierne, rolki ścierne, płótno z nasypem szklanym
(płótno ścierne), preparaty ścierne, środki ścierne i polerskie,
paski ścierne, 6 drut spawalniczy, zaciski metalowe, zaciski
do kabli meelektrodyalowe, nasadki (drobnica metalowa),
ściągacze do łożysk, metalowe tuleje kotwowe, metalowe tuleje wspomagające do rur, metalowe tuleje rozszerzane służące do przymocowywania śrub, tuleje metalowe (inne niż części maszyn), 7 elektryczne urządzenia do spawania, maszyny
do spawania metalu (elektryczne) spawarki, spawarki plazmowe, maszyny do cięcia plazmowego, uchwyty spawalnicze
palniki spawalnicze, palniki do cięcia, palniki termiczne (maszyny), maszynowe palniki plazmowe, palniki do cięcia laserowego, lutlampy (palniki do lutowania), planiki stanowiące
części urządzeń do cięcia gazowego, palniki stanowiące części urządzeń do spawania gazowego, palniki gazowe do cięcia, gazowe palniki do lutowania, elektrody do urządzeń spawalniczych, elektrody rdzeniowe spawalnicze (elektryczne),
zaciski robocze do obrabiarek, zaciski magnetyczne (części
maszyn), węże spawalnicze, przecinarki (obrabiarki), w tym
przecinarki plazmowe, arkusze ścierne będące częściami maszyn lub narzędzi elektrycznych, tarcze ścierne (obrabiarki),
materiały ścierne (maszyny), koła ścierne (części maszyn), taśmy ścierne do szlifierek elektrycznych, materiały ścierne (narzędzia do maszyn), tarcze ścierne do szlifierek elektrycznych,
narzędzia ścierne będące częściami maszyn, tarcze ścierne
będące częściami maszyn, dyski ścierne do szlifierek z napędem elektrycznym, ściernice (maszyny), ściernice o napędzie
mechanicznym, ściernice organiczne do cięcia i szlifowania,
ściernice listkowe talerzowe, szczotki tarczowe z drutu do szlifierek elektrycznych, szczotki druciane do maszyn, frezy (obrabiarki), frezy do frezarek, wiertła do maszyn, szczypce przegubowe do prętów, szczypce do cięcia drutu (maszyny), wiertarki (narzędzia elektryczne) i części do nich, frezarko-wiertarki, bezprzewodowe wiertarki elektryczne, wiertarki do obróbki metalu, szlifierki, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki oscylacyjne, polerki elektryczne, maszyny do czyszczenia
przemysłowego (polerki), polerki (maszyny i urządzenia elektryczne), palniki do cięcia, obrabiarki do cięcia, maszyny
do cięcia, maszyny do gazowego cięcia, przemysłowe maszyny do cięcia, precyzyjne noże tokarskie (maszyny), precyzyjne
(210)
(731)
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noże tokarskie (części maszyn), noże tokarskie do obrabiarek
do metalu, uchwyty tokarskie elektryczne (części maszyn),
młotki (części maszyn), młotki pneumatyczne (ręczne), młotki
udarowe (maszyny), młotki przemysłowe (maszyny), młotki
nitownicze pneumatyczne, młotki nitownicze (narzędzia
elektryczne), młotki kruszące do skał (maszyny), elektryczne
młoty udarowe, młoty obrotowe (maszyny), młoty udarowoobrotowe, młoty wyburzeniowe (maszyny), młotowiertarki,
wkrętarki (maszyny), wiertarkowkrętarki, pilniki (narzędzia obsługiwane elektrycznie), piły tarczowe, klucze udarowe, klucze dynamometryczne (maszyny), klucze zapadkowe (maszyny), klucze zaciskające (maszyny), nasadowe klucze (maszyny),
klucze maszynowe (maszyny), hydrauliczne klucze dynamometryczne, klucze o napędzie elektrycznym, klucze do nakrętek (maszyny), klucze maszynowe nasadowe (maszyny), klucze do odłączania narzędzi skrawających, klucze zapadkowe
z napędem elektrycznym, klucze do odłączania świdrów (maszyny), klucze do mocowania wierteł (maszyny), klucze
do mocowania świdrów (maszyny), klucze zapadkowe z napędem pneumatycznym, hydrauliczne klucze maszynowe
do użytku na wiertnicach, nasadki łożyskowe, brzeszczoty
do pił tarczowych, brzeszczoty do pił maszynowych, brzeszczoty pił (części maszyn), brzeszczoty pił segmentowych
do maszyn, brzeszczoty pił taśmowych do maszyn, brzeszczoty do pił wyrzynarek (części do maszyn), brzeszczoty pił
metalu do maszyn, brzeszczoty do pił do użytku z elektronarzędziami, młotki spawalnicze, stoły spawalnicze, wkrętaki,
maszyny montażowe, elektryczne narzędzia ręczne, gwintowniki (obrabiarki), gwintowniki maszynowe, gwintowniki
będące narzędziami obsługiwanymi mechanicznie, obrabiarki, narzędzia do skrawania jednoostrzowe (maszyny), narzędzia do skrawania jednoostrzowe (części maszyn), elektronarzędzia, narzędzia elektryczne, narzędzie elektrotechniczne,
tuleje cylindrowe, tuleje kulkowe, tuleje będące częściami
maszyn, tuleje sprężyste (części maszyn), tuleje stanowiące
części silników, tuleje zaciskowe jako części maszyn, tuleje zaciskowe do narzędzi elektrycznych, tuleje do użytku z urządzeniami wiertniczymi, tuleje do łączenia klinowego łożysk
tocznych, tuleje do użytku z maszynami wiertniczymi, tuleje
zaciskowe (części narzędzi z napędem elektrycznym), płytki
skrawające, części do urządzeń spawalniczych, maszyny CNC,
8 ręczne zaciski do blach, zaciski blokujące (narzędzia ręczne),
narzędzia ścierne (ręcznej, tarcze ścierne (narzędzia obsługiwane ręcznie), kamienie ścierne (narzędzia obsługiwane ręcznie), ściernice (narzędzia ręczne), ściernice (części do maszyn
ręcznych), szczotki druciane (narzędzia ręczne), frezy (narzędzia), wiertła (narzędzia), szczypce, obcęgi, kleszcze, narzynki,
wiertarki ręczne, ręcznie obsługiwane szlifierki, szlifierki kątowe (narzędzia ręczne), narzędzia skrawające (narzędzia ręczne), imadła, metalowe szczęki imadła, imadła stołowe (przyrządy ręczne), imadła kątowe (narzędzia ręczne), młotki, młotki drewniane, młotki blacharskie, młotki skalne: młotki murarskie, młoty, młotki (ręcznie obsługiwane), młotki nitownicze
(narzędzia), młotki do groszkowania, młotki do gwoździ, młotki drewniane (przyrządy ręczne), młotki kamieniarskie, siekiery, młotki ślusarskie, młotki murarskie, młotki gumowe, młotki
bezodrzutowe, pilniki (narzędzia), piłki do metalu, klucze
oczkowe, klucze (narzędzia), klucze maszynowe, klucze nastawne, klucze dynamometryczne, klucze francuskie, klucze
płaskie, klucze nasadowe, klucze do wkręcania (klucze maszynowe), klucze (obsługiwane ręcznie), klucze do nakrętek, klucze nasadowe (narzędzia), klucze imbusowe (sześciokątne),
klucze do rur, klucze nastawne ślimakowe, ręcznie obsługiwane klucze maszynowe, klucze do świec zapłonowych, giętkie
klucze do głowic, klucze płaskie do nakrętek, klucze do filtra
oleju, brzeszczoty do pił ręcznych, brzeszczoty do pił (części
narzędzi ręcznych), narzędzia ręczne budowlane, do naprawy
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i konserwacji, narzędzia ręczne, gwintowniki (narzędzia ręczne), gwintowniki do nakrętek (ręcznie obsługiwane), klocki
(uchwyty) do papieru ściernego (narzędzia ręczne), zestawy
końcówek narzędzi do narzędzi ręcznych, zestawy kluczy nasadowych (narzędzia obsługiwane ręcznie), 9 elektrody, przyłbice spawalnicze, okulary ochronne, okulary spawalnicze,
gogle, gogle ochronne, osłony oczu, osłony głowy, osłony
na twarz, osłony zabezpieczające przed iskrami, osłony boczne do okularów, ochronne osłony na twarz dla spawaczy,
osłony ochronne na twarz dla robotników, reduktory (elektryczność), reduktory ciśnienia (części maszyn), urządzenia
pomiarowe, przyrządy pomiarowe, odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, rękawice ogniotrwałe, rękawice do celów przemysłowych do ochrony przed urazami,
ochronne buty robocze, elektryczne tuleje sprzęgłowe, tuleje
łączące do włókien światłowodowych, tuleje łączące do kabli
elektrycznych, złączowe (tuleje) do kabli elektrycznych), kable
elektryczne (tuleje złączowe do -), maski ochronne, maski
przeciwpyłowe, odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, izolowana odzież ochronna zabezpieczająca
przed wypadkami lub urazami, 25 odzież robocza, odzież
ochronna do zakładania na ubrania, 35 sprzedaż hurtowa detaliczna towarów określonych powyżej, 37 usługi w zakresie
wypożyczania narzędzi, wynajem maszyn, narzędzi i urządzeń do użytku w budowie budynków, wynajem młotków,
wynajem młotów, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem
sprzętu konstrukcyjnego, wynajem urządzeń wiertniczych,
wypożyczanie urządzeń naprawczych, wypożyczanie wierteł, szlifowanie papierem ściernym, usługi serwisu w zakresie
konserwacji, ostrzenia, regeneracji i napraw narzędzi, narzędzi
z napędem elektrycznym, pneumatycznym i mechanicznym,
instalowanie maszyn, naprawa i konserwacja, 40 obróbka
i przetwarzanie materiałów, blacharstwo, chromowanie, cięcie metalu, cięcie stali, cieplna obróbka metali, dostarczanie
informacji dotyczących obróbki materiału, emaliowanie metali, formowanie materiałów z tworzyw sztucznych, formowanie materiałów na zimno, frezowanie, galwanizowanie, grawerowanie, hartowanie metali, kruszenie kamieni, kształtowanie elementów metalowych, kucie metali, lutowanie, metalizacja, niklowanie, obróbka cieplna powierzchni metali,
obróbka elektrochemiczna, obróbka i powlekanie powierzchni metalowych, obróbka metalurgiczna, obróbka powierzchni metalowych, obróbka skrawaniem części dla osób trzecich,
odlewanie metali, platerowanie i laminowanie metali, pneumatyczne ścieranie powierzchni, polerowanie metali, politurowanie, powlekanie galwaniczne, powlekanie metalu, ścieranie, szlifowanie powierzchni, tłoczenie metalu, usługi formowania na zamówienie, usługi odlewnicze, usługi polerowania,
usługi spawalnicze, usługi topienia metali, usługi w zakresie
obróbki metalu, wiercenie w metalach, wykańczanie metali,
wynajem aparatury do spawania, wypożyczanie elektrycznych spawarek, wypożyczanie gazowych urządzeń do spawania, wytapianie metali.
489511
(220) 2018 08 20
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) Biflorin ELEKTROLITY

(210)
(731)
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(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
489512
(220) 2018 08 20
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) FOSIKS
(210)
(731)
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(540) Ginkgo FORTE MemoryFlav

(531) 05.03.13, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14, 05.03.09
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
489521
(220) 2018 08 20
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) V seni24.pl higiena pielęgnacja opieka
(210)
(731)

(531) 26.02.01, 26.02.07, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
489513
(220) 2018 08 20
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) RAPARON 150

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu internetowego, usługi
w zakresie sprzedaży, sprzedaży internetowej oraz sprzedaży
na podstawie zamówień telefonicznych oraz na podstawie
takich form komunikacji jak email i czat: leków, produktów
farmaceutycznych, wyrobów, materiałów oraz środków medycznych, sanitarnych, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, artykułów do pielęgnacji włosów i higieny ciała,
kosmetyków i wyrobów perfumeryjnych, środków do pielęgnacji włosów, środków do mycia zębów, środków do prania,
środków do czyszczenia, ścierania, polerowania, usuwania
tłuszczu, aparatury, urządzeń i sprzętu medycznego oraz
stomatologicznego, przyrządów pomiarowo-kontrolnych,
urządzeń rehabilitacyjnych, artykułów ortopedycznych,
usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pośrednictwem Internetu.
(210) 489523
(220) 2018 08 20
(731) PŁOCHA ŁUKASZ DACH STAL, Prudnik
(540) DACH STAL

(531) 02.09.25, 24.15.13, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13, 02.01.16
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
(210)
(731)

489514
(220) 2018 08 20
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski

(531) 07.03.11, 26.03.23, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe, dachówki metalowe, dachówka metalowa, metalowe naroża dachu, metalowe grzbiety dachu, dachy (pokrycia -) metalowe, pokrycia
dachów, metalowe, metalowe pokrycia dachów, metalowe
otwory dachowe, dachowe rynny metalowe, metalowe
okna dachowe, okna dachowe metalowe, płytki dachowe
metalowe, metalowe materiały dachowe, pokrycia dachowe
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metalowe, metalowa więźba dachowa, metalowe elementy dachowe, metalowe panele dachowe, metalowe więźby
dachowe, metalowe szkielety dachowe, metalowe płyty
dachowe, metalowe dachówki holenderskie, haki do dachówek, dachówki esówki metalowe, kątowniki stalowe do dachów kosze dachowe [budownictwo] metalowe, metalowe,
dachowe otwory wentylacyjne, wiatrowskazy [kurki dachowe] metalowe, membrany dachowe z metalu, deski dachowe z metalu, materiały do obróbki dachu metalowe, dachy
z metalu na konstrukcje, metalowe, dachowe okna półkoliste
[okna], blacha do pokrycia dachu z metalu, materiał do pokrywania dachów z metalu, okładzinowe panele metalowe
do pokrywania dachów, ołowiane materiały uszczelniające do krycia dachów, aluminiowe materiały uszczelniające
do krycia dachów, łupki metalowe, zaczepy do płytek dachowych metalowe, metalowe okna dachowe w kształcie kopuły, metalowe pokrycia dachowe zawierające ogniwa słoneczne, metalowe kosze dachowe do użytku w budownictwie,
metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami
słonecznymi, metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi
ogniwami fotoelektrycznymi, 35 usługi sprzedaży, reklamy,
promocji oraz usługi w zakresie prowadzenia sklepów, składów, marketów z materiałami budowlanymi w szczególności takimi jak: pokrycia dachowe, materiały do wykończenia
kompletnego dachu, okna dachowe, betonowe materiały
budowlane, materiały budowlane przeciwogniowe, szklane
materiały budowlane, materiały budowlane niemetalowe,
powłoki [materiały budowlane], tektura słomowa [materiały
budowlane], ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, materiały budowlane ze szkła, materiały budowlane z bitumu, siding winylowy [materiały budowlane], materiały budowlane z drewna, fornir kamienny [materiały budowlane],
płyta pilśniowa [materiały budowlane], materiały budowlane z kamienia naturalnego, bloczki budowlane zawierające
materiały izolacyjne, materiały budowlane i konstrukcyjne
niemetalowe, materiały budowlane (nie z metalu), materiały
budowlane na bazie wapna, materiały budowlane ze sztucznego kamienia, materiały budowlane z włókien mineralnych,
ogrodzenie przeciwerozyjne [materiały budowlane niemetalowe], niemetalowe materiały budowlane do pokrywania
dachu, materiały budowlane składające się ze szkła, materiały budowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych,
materiały budowlane wykonane z włókna skalnego, materiały budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały
budowlane z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem,
słupy betonowe do użytku j a ko materiały budowlane, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
niemetalowe materiały budowlane do użytku przy poziomowaniu nawierzchni, budowlane materiały betonowe
umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym,
niemetalowe materiały budowlane do zabezpieczania budynków przed ciągami powietrznymi, niemetalowe narożniki
ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], mieszanki asfaltowe do wypełniania ubytków
na bazie smoły [materiały budowlane], materiały budowlane
(metalowe), metalowe materiały budowlane, budowlane
materiały metalowe, blacharskie materiały budowlane, stalowe materiały budowlane, ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, stropy [metalowe materiały budowlane],
markizy metalowe [materiały budowlane] ogniotrwałe materiały z metalu [materiały budowlane], materiały metalowe
na rusztowania budowlane, metalowe materiały budowlane
w postaci płyt, metalowe materiały budowlane w postaci
arkuszy, metalowe materiały budowlane w postaci paneli,
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
metalowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], artykułami budowlany-
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mi metalowymi i niemetalowymi, artykułami wyposażenia
wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, meblami, urządzeniami i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami budowlanymi, narzędziami, artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo-telewizyjnym, wyrobami z metalu,
drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych
do użytku domowego, artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą oraz obuwiem, drewnem, materiałami wyposażenia sanitarnego, pojazdami samochodowymi, 37 usługi
budowlane, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane),
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, roboty związane z budowy obiektów inżynierii lądowej,
roboty budowlane specjalistyczne, rozbiórka dachów, naprawa dachów, konserwacja dachów, izolowanie dachów, izolacja dachów. montaż belkowania dachu, pokrywanie dachów
papę, usługi instalacji dachów, instalacja pokryć dachowych,
ponowna obróbka powierzchni dachów, nakładanie powłok
nieprzemakalnych na dachy, układanie dachówek i płytek
łupkowych, konserwacja i naprawa rynien dachowych, układanie dachówki, murowanie lub murowanie z bloczków, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów,
instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach
i w konstrukcjach.
(210) 489546
(220) 2018 08 20
(731) IGNIBIT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) IGNIBIT
(510), (511) 9 programy komputerowe, komputerowe programy operacyjne, nagrane programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe [programy], programy komputerowe do pobrania, interaktywne multimedialne programy
komputerowe, wstępnie nagrane programy komputerowe,
programy sterujące komputerowe, nagrane, programy komputerowe do gier, programy komputerowe do zarządzania
projektami, programy komputerowe do zarządzania sieciami,
użytkowe programy komputerowe do pobrania, programy
komputerowe do obsługi pojazdów, programy komputerowe do celów edukacji, programy komputerowe do nagranych gier, edukacyjne programy komputerowe dla dzieci,
programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, programy komputerowe do przetwarzania obrazów, programy
komputerowe do obsługi gier, programy komputerowe
do przetwarzania danych, programy do gier wideo [oprogramowanie komputerowe], programy komputerowe [software]
do gier wideo, programy komputerowe do użycia w telekomunikacji, komputerowe programy użytkowe do zarządzania
plikami, programy komputerowe do projektowania interfejsów użytkownika, programy komputerowe do korzystania
z Internetu i sieci www, programy komputerowe do odczytu
maszynowego, stosowane do odtwarzania muzyki, programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, programy komputerowe
do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami komputerowymi, programy i oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach
komórkowych, programy komputerowe do telewizji interaktywnej i do interaktywnych gier i/lub kwizów, programy komputerowe do przeszukiwania zawartości komputerów i sieci
komputerowych za pomocą zdalnego sterowania, komputerowe systemy operacyjne, oprogramowanie sprzętowe, akceleratory graficzne, akceleratory wideo, aparatura interfejsowa
do komputerów, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje do przepływu pracy, programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, programy komputerowe doty-
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czące sieci lokalnych [LAN], programy komputerowe
do umożliwiania i kontroli dostępu, programy komputerowe
stosowane do elektronicznych systemów kasowych, oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, programy komputerowe umożliwiające dostęp
i korzystanie z Internetu, programy komputerowe do użytku
w autonomicznym kierowaniu pojazdami, programy komputerowe do użytku w autonomicznej kontroli pojazdów, programy komputerowe do użytku we wspomaganym kierowaniu pojazdami, programy komputerowe do użytku w autonomicznej nawigacji pojazdów, programy komputerowe
do przetwarzania plików z muzyką cyfrową, programy komputerowe do gier wideo i gier komputerowych, programy
komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, programy komputerowe do zapewniania widoku 360 stopni dookoła pojazdu, sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie gier, dyski gier komputerowych, oprogramowanie gier
elektronicznych, ładowalne programy gier komputerowych,
programy do gier do automatów do gier wideo, sprzęt komputerowy do gier komputerowych i gier hazardowych, programy interaktywnych gier wideo, nagrane oprogramowanie
gier komputerowych, nagrane programy gier komputerowych, oprogramowanie gier komputerowych rozrywkowych,
programy do interaktywnych gier multimedialnych, oprogramowanie do gier do użytku z konsolami do gier wideo, programy interaktywnych multimedialnych gier komputerowych, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje mobilne
do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi
do noszenia na sobie, aplikacje mobilne do zamawiania taksówek, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, firmware (oprogramowanie wbudowane w urządzenie) i oprogramowanie do papierosów elektronicznych, freeware [oprogramowanie darmowe], interaktywne oprogramowanie komputerowe, interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, interaktywne oprogramowanie
komputerowe zapewniające informacje co do nawigacji
i podróży, interaktywne oprogramowanie multimedialne
do rozgrywania gier, interaktywne programy gier komputerowych, interfejsy komputerowe, kartridże [oprogramowanie]
do użytku z komputerami, karty magnetyczne stanowiące
oprogramowanie komputerowe, kodowane karty dostępu
do oprogramowania komputerowego, oprogramowanie dekoderów, oprogramowanie czytników kart, oprogramowanie
bioinformatyczne, oprogramowanie adaptacyjne, narzędzia
do opracowywania oprogramowania komputerowego, mobilne aplikacje, komputery do zarządzania urządzeniami sterującymi do samolotów, komputerowe wygaszacze ekranu,
do pobrania, komputerowe oprogramowanie użytkowe
do urządzeń komputerowych do noszenia na sobie, komputerowe oprogramowanie użytkowe do kompresji danych,
komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, komputerowe oprogramowanie użytkowe,
komputerowe oprogramowanie narzędziowe [do wykonywania komputerowych prac konserwacyjnych], komputerowe oprogramowanie graficzne, komputerowe oprogramowanie do pracy zespołowej [groupware], komputerowe oprogramowanie antywirusowe, kompilatory, kodowane programy, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, oprogramowanie do inżynierii budowy maszyn, oprogramowanie do inżynierii chemicznej, oprogramowanie do inżynierii elektrycznej, oprogramowanie do komponowania muzyki, oprogramowanie do komputerów osobistych przeznaczone dla rozrywki interaktywnej, oprogramowanie do handlu w ramach
globalnej sieci telekomunikacyjnej, oprogramowanie do eliminacji hałasu, oprogramowanie do fotointerpretacji obrazów satelitarnych, oprogramowanie do edytowania, oprogra-
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mowanie do budownictwa wodno-lądowego, oprogramowanie do automatyzacji fabryki, oprogramowanie dla nauczycieli, oprogramowanie dla nauki, oprogramowanie dla
studentów, oprogramowanie do analizy danych biznesowych, oprogramowanie do analizy mowy, oprogramowanie
do analizy twarzy, oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, oprogramowanie do aplikacji komputerowych
do gier, oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania
problemów, oprogramowanie do produkcji, oprogramowanie do operacyjnego zarządzania przenośnymi kartami magnetycznymi i elektronicznymi, oprogramowanie do opracowywania stron internetowych, oprogramowanie do ochrony
prywatności, oprogramowanie do muzyki, słuchawki do gier
z wirtualną rzeczywistością, oprogramowanie rzeczywistości
wirtualnej, oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej,
oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji medycznej, okulary do rzeczywistości wirtualnej, komputery
i sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów,
audiowizualne zestawy słuchawkowe do grania w gry wideo,
oprogramowanie do wirtualnej klasy, 28 gry elektroniczne,
edukacyjne gry elektroniczne, przenośne [podręczne] gry
elektroniczne, elektroniczne gry planszowe, przenośne [podręczne] elektroniczne gry wideo, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, gry elektroniczne inne niż te przystosowane
do użytku jedynie z odbiornikami telewizyjnymi, gry, urządzenia do gier, maszyny do gier, konsole do gier, myszy do gier
komputerowych, urządzenia do gier komputerowych, kontrolery do konsoli gier, 41 usługi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone online z sieci komputerowej,
usługi gier, organizowanie gier, usługi gier online, usługi w zakresie gier wojennych, udostępnianie interaktywnych gier
komputerowych online, wypożyczanie maszyn do gier wideo, udostępnianie gier komputerowych on-line, 42 projektowanie i opracowywanie oprogramowania rzeczywistości
wirtualnej, projektowanie i opracowywania oprogramowania
do gier komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej
rzeczywistości, aktualizacja oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, aktualizacja oprogramowania
komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, aktualizowanie stron internetowych, udostępnianie wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, udostępnianie wirtualnych środowisk komputerowych poprzez
chmury obliczeniowe, opracowywanie programów do symulacji eksperymentów lub serii eksperymentów w wirtualnym laboratorium optycznym, projektowanie gier, opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, programowanie komputerowe w zakresie gier wideo i gier komputerowych, projektowanie oprogramowania do gier wideo, opracowywanie oprogramowania do gier wideo.
489556
(220) 2018 08 21
SKÓRSKI RAFAŁ SKOORPRESS MEDIA & PUBLISHING,
Pruszków
(540) rzęsy

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma branżowe, 35 reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach,
zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie przestrzeni reklamowej
w czasopismach, gazetach i magazynach, usługi reklamowe,
udostępnianie powierzchni reklamowej, wynajmowanie
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przestrzeni reklamowej, publikowanie materiałów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, publikacja treści
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
dystrybucja próbek reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamowych, 41 publikacja czasopism, wydawanie czasopism, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism
internetowych, publikowanie czasopism elektronicznych,
publikowanie multimedialne magazynów czasopism i gazet,
usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie
on-line organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, szkolenie
zaawansowane, prowadzenie warsztatów [szkolenia], nauczanie i szkolenia, szkolenie i instruktaż, podyplomowe kursy szkoleniowe, organizowanie kursów szkoleniowych, usługi szkolenia zawodowego, szkolenia dla dorosłych, szkolenie
w zakresie kosmetyki i urody, usługi edukacyjne w postaci
szkół kosmetycznych.
489632
(220) 2018 08 23
ARSANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
(540) MANFACH

(210)
(731)

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 szkło wodne, silikony, rozpuszczalniki, kleje
do płytek ceramicznych, preparaty do gruntowania, 2 preparaty do konserwacji drewna, emalie do malowania, farby
do malowania, lakiery do malowania, farby do malowania
na zewnątrz i wewnątrz budynków, 17 szczeliwa do połączeń, styropian, 19 zaprawy budowlane, zaprawy murarskie,
zaprawy tynkarskie, zaprawy posadzkowe, zaprawy klejowe
do okładzin niemetalowych i zatapiania siatki zbrojeniowej,
zaprawy klejowe do przyklejania okładzin niemetalowych,
zaprawy klejowe do glazury, tynki akrylowe, podkłady pod
tynki akrylowe, płyny gruntujące akrylowe, tynki mineralne,
tynki mozaikowe, tynki silikatowe, tynki silikonowe, okładziny
niemetalowe dla budownictwa, płyty izolacyjne ze styropianu dla budownictwa.
489657
(220) 2018 08 21
JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) YONELLE INFUZYJNA 20% WITAMINA C FORTE
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, olejki destylowane do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki zawierające kwas
hialuronowy, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kremy do twarzy
i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy
i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony,
produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pie(210)
(731)
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lęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne
zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty
do higieny ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki
kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego],
maseczki do twarzy, maseczki do ciała, maseczki do włosów,
maseczki do skóry, oczyszczające maseczki do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki na oczy, maseczki do ciała w kremie, maseczki zwężające pory stosowane jako
kosmetyki, maseczki do pielęgnacji skóry, maseczki do pielęgnacji skóry rąk, maseczki do pielęgnacji skóry stóp, 5 kosmetyki lecznicze, kremy lecznicze, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do stosowania na noc [lecznicze], nasączone
płatki lecznicze, produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji
skóry, emulsje do twarzy i do ciała do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele do twarzy
i do ciała do celów leczniczych, pianki do twarzy i do ciała
do celów leczniczych, preparaty medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów, żeli, oliwek i balsamów do skóry alergicznej i wrażliwej, skóry suchej, skóry trądzikowej, skóry
z problemami naczynkowymi, skóry z trądzikiem różowatym,
skóry z przebarwieniami, skóry z problemami łuszczycowymi,
do skóry kobiet w ciąży lub po ciąży, preparaty lecznicze dla
skóry dzieci, preparaty medyczne dla skóry atopowej, sole
do kąpieli do celów medycznych, preparaty lecznicze do kąpieli, kremy lecznicze do ochrony skóry, peelingi [preparaty]
do użytku medycznego, środki do higieny intymnej dla kobiet,
lecznicze: balsamy, olejki, sole, toniki [lecznicze], toniki do celów medycznych, sole mineralne do kąpieli, terapeutyczne
lecznicze preparaty do kąpieli, preparaty do dezynfekcji rąk,
komórki rekonstytuowane do zabiegów medycznych w zakresie pielęgnacji skóry, wody termalne, 35 usługi sprzedaży,
reklamy i dostarczanie informacji dotyczących towarów takich
jak: środki perfumeryjne, olejki eteryczne, olejki destylowane
do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do pielęgnacji
urody, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki
w gotowych zestawach, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie,
koncentraty nawilżające [kosmetyki], kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała,
wody termalne, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu,
kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty
do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki
do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny i olejki
pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż
lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne,
pudry i talki kosmetyczne, maski do ciała w proszku [do użytku
kosmetycznego], maseczki do twarzy, maseczki do ciała, maseczki do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki
do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki na oczy, maseczki do ciała w kremie, maseczki zwężające
pory stosowane jako kosmetyki, maseczki do pielęgnacji skóry, maseczki do pielęgnacji skóry rąk, maseczki do pielęgnacji skóry stóp, kosmetyki lecznicze, kremy lecznicze, kremy
lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do stosowania na noc
[lecznicze], nasączone płatki lecznicze, produkty i preparaty
lecznicze do pielęgnacji skóry, emulsje do twarzy i do ciała
do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów
leczniczych, żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych,
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pianki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, preparaty
medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów,
żeli, oliwek i balsamów do skóry alergicznej i wrażliwej, skóry
suchej, skóry trądzikowej, skóry z problemami naczynkowymi,
skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami, skóry z problemami łuszczycowymi, do skóry kobiet w ciąży lub
po ciąży, preparaty lecznicze dla skóry dzieci, preparaty dla
skóry atopowej, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele
lecznicze, kremy lecznicze do ochrony skóry, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, środki do higieny intymnej dla
kobiet, lecznicze: balsamy, olejki, sole, toniki [lecznicze], toniki
do celów medycznych, sole mineralne do kąpieli, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, preparaty do dezynfekcji rąk,
komórki rekonstytuowane do zabiegów medycznych w zakresie pielęgnacji skóry.
489712
(220) 2018 08 27
B&B SŁODYCZE REKLAMOWE A.K.J. BŁASZCZAK
SPÓŁKA JAWNA, Milanówek
(540) Krówki z Pomysłem
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, a zwłaszcza:
cukierki, karmelki, pralinki, czekolada, czekoladki, bombonierki, słodycze do dekoracji choinek, słodycze w polewie
czekoladowej, batony, wafle, ciastka, lizaki, dropsy, żelki,
drażetki, pierniki, guma do żucia, miód, galaretki, galaretki
w czekoladzie i w polewie, jadalne ozdoby do dekoracji, herbaty, cukier, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu,
chrupki serowe, przekąski z kukurydzy wyżej wymienione towary z naniesionymi tekstami reklamowymi, znakami towarowymi, z naniesionym logo, 35 usługi prowadzenia sklepu,
hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego, tele-sklepu
i sklepu internetowego dla sprzedaży biszkoptów, batonów,
ciastek ryżowych, herbatników, herbatników w czekoladzie,
owoców w czekoladzie i w polewie, rodzynek w czekoladzie,
orzechów laskowych w czekoladzie i w polewie, orzeszków
arachidowych w czekoladzie i w polewie, rodzynek w czekoladzie, galaretek owocowych - cukierków, wyrobów cukierniczych i słodyczy, a zwłaszcza: cukierki, karmelki, pralinki,
czekolada, czekoladki, bombonierki, słodycze do dekoracji
choinek, słodycze w polewie czekoladowej, batony, wafle,
ciastka, lizaki, dropsy, żelki, drażetki, pierniki, guma do żucia,
miód, galaretki, galaretki w czekoladzie i w polewie, jadalne
ozdoby do dekoracji, herbaty, cukier, przekąski na bazie zbóż,
przekąski na bazie ryżu, chrupki serowe, przekąski z kukurydzy, wody mineralne i napoje bezalkoholowe, kosze upominkowe ze słodyczami, kosze upominkowe ze słodyczami, winem, herbatą, zestawy słodyczy, przetwory owocowe, usługi
prowadzenia sklepu, sklepu wysyłkowego, tele-sklepu, sklepu
internetowego poprzez stronę WWW z wyżej wymienionymi
towarami z naniesionym logo, napisami reklamowymi, znakami towarowymi bezpośrednio na towarze lub opakowaniu,
usługi w zakresie reklamy: usługi agencji reklamowej, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, internetowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie miejsca
i czasu na umieszczanie ogłoszeń reklamowych na nośnikach
reklamowych i we wszystkich środkach przekazu również
w Internecie, organizacja pokazów i wystaw reklamowych
i handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, organizowanie kampanii reklamowych i poszczególnych elementów tych kampanii, usługi reklamowe polegające na projektowaniu i nadzorowaniu wykonania przedmiotów służących
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reklamie oraz przedmiotów z naniesionymi bezpośrednio
na nich lub ich opakowaniach znakami towarowymi, napisami reklamowymi, logo, opracowywanie strategii marketingowej dla produktów i usług.
(210) 489727
(220) 2018 08 27
(731) STUDZIŃSKA ELŻBIETA CZARNY KOT, Warszawa
(540) CZARNY KOT
(510), (511) 41 organizowanie konferencji, zjazdów, sympozjów, spotkań towarzyskich i biznesowych, organizowanie
imprez plenerowych, kasyna, kluby służące poprawianiu
zdrowia i rekreacji, organizowanie loterii, kluby nocne, organizowanie balów, przyjęć, organizowanie koncertów, organizowanie widowisk artystycznych i różnych innych imprez
kulturalnych, organizowanie konkursów, teleturniejów, konkursów piękności, 43 usługi hotelarskie, usługi gastronomiczne, hotele, motele, pensjonaty, bary, bary szybkiej obsługi,
kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, zajazdy,
stołówki, domy wczasowe, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, rezerwacja miejsc w hotelach, pensjonatach,
wynajmowanie sal na posiedzenia, na spotkania towarzyskie
i biznesowe, przygotowywanie dań na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie, catering.
(210) 489750
(220) 2018 08 27
(731) KRYSZTOFIK ANETA CONELLI, Tuszyn
(540) CONELLI
(510), (511) 25 odzież wierzchnia.
(210) 489751
(220) 2018 08 27
(731) SINCHEM SILICA GEL CO., LTD., Dongguo Town, CN
(540) SINGLE
(510), (511) 31 zwierzęta żywe, owoce świeże, warzywa
świeże, pokarm dla zwierząt domowych, ściółka dla zwierząt,
słoma na ściółkę, piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt
domowych, papier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt
domowych, ściółka dla zwierząt, błoto z siana dla zwierząt
[ściółka], błoto z siana.
(210) 489766
(220) 2018 08 27
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) BRAK POPIOŁU

(531) 10.01.19, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 34 waporyzatory przewodowe do papierosów
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, tytoń surowy i preparowany, wyroby tytoniowe, w tym cygara,
papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń
do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek (papierosy ziołowe),
snus [tytoń do stosowania doustnego], substytuty tytoniu
(nie do celów medycznych), artykuły dla palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, puszki
na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki, pałeczki
tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania, urządzenia
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elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego
nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające nikotynę
do użytku w papierosach elektronicznych, elektroniczne przyrządy do palenia, papierosy elektroniczne, papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych papierosów, urządzenia
elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę,
ustne waporyzatory dla palaczy do produktów tytoniowych
i substytutów tytoniu, przybory dla palących do elektronicznych papierosów, części i akcesoria do wyżej wymienionych
produktów ujęte w klasie 34, urządzenia do gaszenia rozgrzanych papierosów i cygar, jak również rozgrzanych pałeczek
tytoniowych, elektroniczne ładowalne papierośnice.
(210) 489769
(220) 2018 08 27
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) MNIEJ ZAPACHU

(531) 26.11.06, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 34 waporyzatory przewodowe do papierosów
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, tytoń surowy i preparowany, wyroby tytoniowe, w tym cygara,
papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń
do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek (papierosy ziołowe),
snus [tytoń do stosowania doustnego], substytuty tytoniu
(nie do celów medycznych), artykuły dla palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, puszki
na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki, pałeczki
tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania, urządzenia
elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego
nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające nikotynę
do użytku w papierosach elektronicznych, elektroniczne przyrządy do palenia, papierosy elektroniczne, papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych papierosów, urządzenia
elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę,
ustne waporyzatory dla palaczy do produktów tytoniowych
i substytutów tytoniu, przybory dla palących do elektronicznych papierosów, części i akcesoria do wyżej wymienionych
produktów ujęte w klasie 34, urządzenia do gaszenia rozgrzanych papierosów i cygar, jak również rozgrzanych pałeczek
tytoniowych, elektroniczne ładowalne papierośnice.
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(531) 05.03.14, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 34 waporyzatory przewodowe do papierosów
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, tytoń surowy i preparowany, wyroby tytoniowe, w tym cygara,
papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń
do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek (papierosy ziołowe),
snus [tytoń do stosowania doustnego], substytuty tytoniu
(nie do celów medycznych), artykuły dla palaczy, w tym
bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki,
puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki,
pałeczki tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania,
urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu
zawierającego nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, elektroniczne przyrządy do palenia, papierosy elektroniczne, papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych
papierosów, urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu
zawierającego nikotynę, ustne waporyzatory dla palaczy
do produktów tytoniowych i substytutów tytoniu, przybory
dla palących do elektronicznych papierosów, części i akcesoria do wyżej wymienionych produktów ujęte w klasie 34,
urządzenia do gaszenia rozgrzanych papierosów i cygar, jak
również rozgrzanych pałeczek tytoniowych, elektroniczne
ładowalne papierośnice.
489772
(220) 2018 08 27
HOTELE WARSZAWSKIE SYRENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PP POLONIA PALACE HOTEL
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 świadczenie usług przez hotele i motele, restauracje dla turystów.
(210) 489773
(220) 2018 08 27
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) BRAK DYMU

(210) 489771
(220) 2018 08 27
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) PODGRZEWA PRAWDZIWY TYTOŃ

(531) 01.15.11, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 34 waporyzatory przewodowe do papierosów
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, tytoń surowy i preparowany, wyroby tytoniowe, w tym cygara,
papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń
do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek (papierosy ziołowe),
snus [tytoń do stosowania doustnego], substytuty tytoniu
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(nie do celów medycznych), artykuły dla palaczy, w tym
bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki,
puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki,
pałeczki tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania,
urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu
zawierającego nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, elektroniczne przyrządy do palenia, papierosy elektroniczne, papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych
papierosów, urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu
zawierającego nikotynę, ustne waporyzatory dla palaczy
do produktów tytoniowych i substytutów tytoniu, przybory
dla palących do elektronicznych papierosów, części i akcesoria do wyżej wymienionych produktów ujęte w klasie 34,
urządzenia do gaszenia rozgrzanych papierosów i cygar, jak
również rozgrzanych pałeczek tytoniowych, elektroniczne
ładowalne papierośnice.
489776
(220) 2018 08 27
STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY BAŁTYK
GDYNIA, Gdynia
(540) SKS BAŁTYK 1930

(210)
(731)
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(540) ECO CLUB

(531) 01.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nadtlenek wodoru do celów przemysłowych,
podchloryn sodu, preparaty do wybielania [środki odbarwiające] do celów przemysłowych, 3 krochmal do prania,
ług sodowy, preparaty do prania, preparaty do wywabiania
plam, rdza (preparaty do usuwania), środki do namaczania
prania, wybielacze stosowane w pralnictwie, 5 preparaty
do odświeżania powietrza, 7 maszyny do wyżymania prania,
odkurzacze, pralki, pralki uruchamiane monetą, prasownice.
(210) 489810
(220) 2018 08 28
(731) KOŁACZYŃSKI RAFAŁ, Warszawa
(540) CATHDATES
(510), (511) 45 usługi randkowe przez Internet, usługi internetowe w zakresie umawiania się na randki, swatania i poznawania osób.
489892
(220) 2018 08 29
KONIECZNY HENRYK ZAKŁAD TWORZYW
SZTUCZNYCH I WYROBÓW RÓŻNYCH HEKO,
Czermno
(540) Team HEKO

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 impregnaty, 12 artykuły motoryzacyjne w tym
owiewki samochodowe, 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone w postaci płyt.
(531) 03.07.09, 01.15.24, 26.04.03, 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
489781
(220) 2018 08 27
HOTELE WARSZAWSKIE SYRENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PP POLONIA PALACE HOTEL
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne świadczone przez hotele.
(210)
(731)

489790
(220) 2018 08 27
ECO CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk

489904
(220) 2018 08 29
EMERGOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Konstancin-Jeziorna
(540) Cytovagin
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła
do ciała, emulsje do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała,
toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci,
preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów
i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny
i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów
innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające
preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele
kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki wybielające
i inne substancje stosowane w praniu, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, witaminy do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych,
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy
diety do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
medycznych, suplementy żywnościowe, suplementy diety
(210)
(731)
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i preparaty dietetyczne, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry do celów medycznych,
materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy farmaceutyczne, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze,
napary lecznicze.
(210) 489966
(220) 2018 08 31
(731) DCT GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) DCT.GDANSK.SA Deepwater Container Terminal
Gdansk

(531) 26.04.01, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 logistyka transportu, pakowanie towarów,
przewożenie, przewóz samochodami ciężarowymi, składowanie towarów, transport, transport morski, usługi rozładunku towarów, załadunek, wyładunek statków.
(210) 489967
(220) 2018 08 31
(731) DCT GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) DCT.GDANSK.SA Deepwater Container Terminal
Gdansk

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.07, 26.11.01
(510), (511) 39 logistyka transportu, pakowanie towarów,
przewożenie, przewóz samochodami ciężarowymi, składowanie towarów, transport morski, usługi rozładunku towarów, załadunek, wyładunek statków.
(210) 489968
(220) 2018 08 31
(731) DCT GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) DCT.GDANSK.SA Deepwater Container Terminal
Gdansk

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.07, 29.01.13
(510), (511) 39 logistyka transportu, pakowanie towarów,
przewożenie, przewóz samochodami ciężarowymi, składowanie towarów, transport, transport morski, usługi rozładunku towarów, załadunek, wyładunek statków.
489986
(220) 2018 08 31
CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) VŌGELE SHOES Go for more
(210)
(731)

39

(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy, 35 reklama
i marketing, promocja sprzedaży, reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych
za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami
głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami
głowy.
(210) 489991
(220) 2018 08 31
(731) BRYNCZAK JAN PAWEŁ, Leszno
(540) mBazaar
(510), (511) 9 adaptory elektryczne, aerometry, akceleratory
cząstek, aktynometry, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy
dźwiękowe, alarmy pożarowe, alidady [części składowe przyrządów optycznych], alkoholomierze, amperomierze, analizatory powietrza, anemometry, anody, anteny, antykatody, aparatura do destylacji do celów naukowych, aparatura do kontrolowania temperatury, aparatura elektryczna do komutacji,
aparatura i przyrządy dla chemii, aparaty do projekcji przezroczy, aparaty fotograficzne, aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, apertometry [optyka, aplikacje komputerowe do pobrania,
artykuły optyczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne
[do nauczania], automaty biletowe, automatyczne sekretarki,
automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, balony
meteorologiczne, bankomaty, barometry, baterie anodowe,
baterie do oświetlania, baterie do papierosów elektronicznych, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów,
baterie słoneczne, betatrony, bezpieczniki topikowe, biochipy,
biurowe urządzenia do dziurkowania kart, błony rentgenowskie, naświetlone, boje sygnalizacyjne, brzęczyki, buty chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, celowniki teleskopowe do broni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe
do broni palnej, cewki [induktory], cewki elektromagnetyczne,
cewki elektryczne, chipy [układy scalone], chipy z kodem dna,
chromatografy do celów laboratoryjnych, chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], ciemnie fotograficzne, ciężarki do sond, cukromierze, cyfrowe stacje meteorologiczne, cyklotrony, cyrkle do mierzenia, czarne skrzynki [rejestratory danych], częstotliwościomierze, czytniki [sprzęt
do przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych, czytniki książek cyfrowych, dalekopisy, dalmierze [odległościomierze], densymetry, densytometry, detektory podczerwieni, diody świecące [LCD], dozowniki, drogowe światła sygnalizacyjne
[urządzenia sygnalizacyjne], drukarki komputerowe, drut bezpiecznikowy, drut miedziany izolowany, druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, druty magnetyczne, dyktafony, dynamometry [siłomierze], dyski kompaktowe
[CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski
optyczne, dyskietki, dysze wylotowe do węży pożarniczych,
dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych,
dzwonki sygnalizacyjne, dźwigniowe wagi przesuwnikowe,
dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż do gier wideo,
ekierki pomiarowe, ekrany [fotografia], ekrany fluoryzujące,
ekrany projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych, ekrany wideo, elektrolizery, elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, elektroniczne ety-
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kietki na towarach, elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt, elektroniczne partytury, do pobrania, elektroniczne pióra
[ekranopisy], elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi
ryglowanych, elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne tłumacze kieszonkowe,
elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne i elektroniczne
urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów
muzycznych, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe,
elektryczne ściemniacze światła, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, epidiaskopy [rzutniki], ergometry, etui na okulary, etui na smartfony,
fajki z ustnikiem do oddychania pod wodą, falomierze, film kinematograficzny, naświetlony, filmy [błony] naświetlone, filmy
rysunkowe animowane, filtry do aparatów fotograficznych,
filtry do masek do oddychania, filtry promieni ultrafioletowych
do fotografii, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych,
fotokopiarki, fotometry, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, galwanometry, gaśnice, gazometry [urządzenia pomiarowe],geodezyjne taśmy miernicze, gęstościomierze, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne],
grafika do pobrania do telefonów komórkowych, grodzie akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmowe, gwizdki do przywoływania psów, gwizdki sportowe, gwizdki sygnalizacyjne,
hologramy identyfikacyjne karty magnetyczne, igły do kompasów geodezyjnych, igły gramofonowe, inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje
tryskaczy przeciwpożarowych, inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), inteligentne pierścionki, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable rozruchowe do silników,
kable światłowodowe, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe,
kalorymetry, kamery cofania do pojazdów, kamery termowizyjne, kamery wideo, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapsuły ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas klęsk żywiołowych, karkasy dla cewek elektrycznych, kartridże z grami wideo, karty inteligentne [karty z układem scalonym], karty pamięci do urządzeń do gier wideo, kasety wideo,
kaski do jazdy konnej, kaski ochronne do uprawiania sportu,
kasy rejestrujące, katody, kątomierze [przyrządy pomiarowe],
kątowniki do mierzenia, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie)
(monopody ręczne), klawiatury komputerowe, klepsydry [czasomierze], koce gaśnicze, kodery magnetyczne, kodowane
identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane karty
magnetyczne, kodowane karty-klucze, kolektory elektryczne,
kombinezony ochronne dla lotników, komory dekompresyjne,
komórki fotowoltaiczne, komparatory, kompasy [przyrządy
pomiarowe], kompasy okrętowe, komputery, komputery cienki klient, komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach,
komputery kieszonkowe,[PDA], komputery przenośne [podręczne], komutatory, kondensatory, kondensory optyczne,
końcówki [elektryczność], korektory graficzne [urządzenia audio], krokomierze [pedometry], kryształy galenitu [detektory],
kuwety fotograficzne, kwasomierze [areometry], kwasomierze
do akumulatorów, laktometry [mlekomierze], lampy błyskowe
[fotografia], lampy błyskowe do aparatów fotograficznych,
lampy ciemniowe [fotografia], lampy elektronowe, lampy elektronowe próżniowe [radio], lampy optyczne, lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, lasery, nie do celów medycznych, latarnie magiczne [aparaty projekcyjne], latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotów, liczydła, liny sondujące, logi [instrumenty
pomiarowe], lornetki, lupy [optyka], lustra [optyka], lustra
do kontroli pracy, ładowarki do baterii, ładowarki do papierosów elektronicznych, łańcuszki do binokli, łaty niwelacyjne
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[przyrządy geodezyjne], łączniki elektryczne, łyżki do odmierzania, magnesy dekoracyjne, magnetofony, magnetowidy,
magnetyczne nośniki danych, manekiny do symulacji zderzeń,
manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], maski
do nurkowania, maski do oddychania, inne niż do sztucznego
oddychania, maski ochronne, maszty do anten bezprzewodowych, maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy, maszyny
faksymilowe, maszyny i urządzenia do sondowania, maszyny
sumujące, materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable], meble laboratoryjne, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, megafony, membrany [akustyka], membrany do aparatury naukowej, metronomy, miarki [przyrządy
miernicze], miarki do mierzenia rozmiaru pierścionka lub obrączki, miarki krawieckie, miary, miary stolarskie, mierniki, mierniki sygnału satelitarnego, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, miksery audio, modemy, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], monitory wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub
w ubraniach, morskie sondy [radarowe lub ultradźwiękowe],
myszy [sprzęt do przetwarzania danych], naboje na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, naklejki termoczułe, nie do użytku medycznego, nakolanniki dla robotników,
napędy dysków do komputera, neony reklamowe, nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, niwelatory, nośniki
do rejestracji dźwięku, nośniki płyt ciemniowych [fotografia],
numeryczne wyświetlacze elektroniczne, obiektywy [soczewki] do astrofotografii, obiektywy [soczewki] optyka, obiektywy
do selfie, obiektywy powiększające, obudowy głośników,
ochraniacze głowy do uprawiania sportu, ochraniacze zębów,
ochraniacze zębów do uprawiania sportu, ochronniki przepięciowe, odbiorniki audiowizualne, odbiorniki radiotelefoniczne,
odbiorniki radiotelegraficzne, odblaskowe kamizelki ochronne, odgromniki, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD,
odtwarzacze płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbestowa do ochrony przed
ogniem, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież kuloodporna, odzież przeznaczona
do użycia w laboratoriach, ognioodporna odzież, ograniczniki
[elektryczność], ogrodzenia zelektryfikowane, oktanty, okulary,
okulary 3D, okulary inteligentne, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, omomierze, oporniki elektryczne [rezystory],
oprawki do okularów, oprogramowanie gier, oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, optyczne czytniki znaków, optyczne nośniki danych,
oscylografy, osłony azbestowe dla strażaków, osłony do gniazdek elektrycznych, osłony głowy, osłony obiektywów, osłony
ochronne na twarz dla robotników, osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające przed iskrami, osobiste urządzenia
stereofoniczne, owoskopy [prześwietlarki jaj], ozonizatory
[ozonatory], pachołki drogowe, pagery radiowe, palmtopy, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, parkometry, paski do telefonów komórkowych, pasy bezpieczeństwa, inne
niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego,
peryskopy, piece do użytku laboratoryjnego, pierścienie kalibrujące, piony ciężarkowe, pipety, pirometry, plandeki ochronne, planimetry, platformy oprogramowania komputerowego,
nagrane lub do pobrania, pliki muzyczne do pobierania, plotery, płytki dla układów scalonych, płyty do akumulatorów elektrycznych, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe [audio-wideo], podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, podręczne słowniki elektroniczne, pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki na szkieł-
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ka mikroskopowe, pokrowce do komputerów kieszonkowych
[PDA], pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce
na smart fony, polarymetry, pomiarowe naczynia szklane,
pompy pożarnicze, powłoki [osłony] kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, poziomnice
alkoholowe, poziomnice rtęciowe, półprzewodniki, prędkościomierze do pojazdów, probówki, procesory centralne, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, projektory, prostowniki, próżniomierze, pryzmaty
[optyka], przekaźniki elektryczne, przełączniki czasowe automatyczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory
[elektryczność], przenośne odtwarzacze multimedialne, przepływomierze, przetworniki elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody akustyczne, przewody elektryczne, przezrocza [fotografia], przyciski do dzwonków, przykładnice pomiarowe, przyłbice do spawania, przyrządy do kosmografii,
przyrządy do mierzenia grubości skóry, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do pomiaru odległości, przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, przyrządy do pomiaru rozmiaru palca, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy i urządzenia do badania materiałów, przyrządy matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne,
przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, przyrządy
zawierające okular, przysłony [fotografia], przyspieszeniomierze, publikacje elektroniczne, do pobrania, pulpity rozdzielcze
[elektryczność], puszki odgałęźne [elektryczność], puszki przyłączeniowe [elektryczność], radary, radia [odbiorniki radiowe],
radia samochodowe, ramiona gramofonowe, ramki cyfrowe
do zdjęć, ramki do przezroczy, rastry do fotograwiury, ratownicze latarki laserowe, reduktory [elektryczność], refraktometry,
refraktory, regulatory napięcia do pojazdów, regulatory prędkości do gramofonów, regulatory świateł scenicznych, rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, reostaty, respiratory do filtrowania powietrza, retorty, rękawice azbestowe
do ochrony przed wypadkami, rękawice dla nurków, rękawice
do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów
przemysłowych, rękawice do ochrony przed wypadkami, rękawy do wskazywania kierunku wiatru, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, roboty edukacyjne, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, roboty laboratoryjne,
różdżki dla różdżkarzy, rurki do nurkowania, rurki kapilarne,
rurki, pitota, rurki z ustnikiem do oddychania pod wodą, rury
głosowe, satelity do celów naukowych, schody i drabinki pożarowe, sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki bezpieczeństwa, siatki zabezpieczające przed wypadkami, skafandry dla
nurków, skanery [urządzenia do przetwarzania danych],
skrzynki akumulatorowe, skrzynki rozgałęźne [elektryczność],
słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki telefoniczne,
smartfony, soczewki do okularów, soczewki korekcyjne [optyka], soczewki optyczne, solomierze, sonary, sondy do celów
naukowo-badawczych, spektrografy, spektroskopy, sprawdziany do pomiarów gwintów, sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], sprzęgacze akustyczne, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, sprzężenia elektryczne, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, stacje taśm
magnetycznych dla komputerów, stateczniki [oświetlenie],
statki pożarnicze, statywy do aparatów fotograficznych, stereoskopy, stojaki do retort, stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], stroboskopy, styki elektryczne, subwoofery, suszarki
do klisz [fotografia], suszarki fotograficzne, suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna,
sygnały mgłowe, niewybuchowe, symulatory ćwiczeń reanimacyjnych, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, syreny, szafy grające, szafy rozdzielcze [elektryczność], szalki pe-
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triego, szklane obudowy do akumulatorów, szkła kontaktowe,
szkło optyczne, sznureczki do binokli, szpule [fotografia], śruby
mikrometryczne do instrumentów optycznych, światła błyskowe [sygnały świetlne], światłowody, tablety, tablice połączeń, tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze
[elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, tace laboratoryjne, tachometry, taksometry, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie],
taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe,
telefony komórkowe, telegrafy [urządzenia], telepromptery
[wyświetlacze tekstów], teleskopy, teodolity, termohigrometry,
termometry nie do celów medycznych, termostaty do pojazdów, tłumice, tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące],
torby do noszenia komputerów, totalizatory, transformatory
elektryczne, transformatory podwyższające napięcie, transpondery, tranzystory [elektronika], tratwy ratunkowe, triody,
tuby do głośników, tuleje łączące do kabli elektrycznych, tworniki [elektryczność], tygle [laboratoryjne], układy scalone, urynometry, urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia
do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności, urządzenia
do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia
do cięcia filmów, urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do detekcji podczerwieni, urządzenia do fakturowania,
urządzenia do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do głosowania, urządzenia
do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do kontroli frankowania, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia
do lokalizowania dźwięku, urządzenia do monitorowania niemowląt, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych,
urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów medycznych, urządzenia do ochrony
osobistej przed wypadkami, urządzenia do oddychania, inne
niż do sztucznego oddychania, urządzenia do odmagnesowywania taśm magnetycznych, urządzenia do odtwarzania
dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia
do pomiaru ciśnienia, urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia], urządzenia do powiększania [fotografia], urządzenia
do przelewania, przepompowania tlenu, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia do rejestrowania czasu, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do rejestrowania odległości, urządzenia
do stereoskopii, urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do sygnalizacji morskiej, urządzenia do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, urządzenia do wyważania, urządzenia dyfrakcyjne [mikroskopia], urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, urządzenia heliograficzne, urządzenia i instalacje do wytwarzania
promieni rentgenowskich, nie do celów medycznych, urządzenia i przyrządy do astronomii, urządzenia i przyrządy do fizyki, urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej, urządzenia i przyrządy geodezyjne,
urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia jonizujące nie do przetwarzania powietrza
czy wody, urządzenia kadrujące do przezroczy fotograficznych, urządzenia katodowe używane przy zabezpieczaniu
przed korozją, urządzenia kinematograficzne, urządzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, urządzenia monitorujące,
inne niż do celów medycznych, urządzenia nawigacyjne dla
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pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia PDA, urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, urządzenia systemu GPS,
urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, urządzenia
telewizyjne, urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia zabezpieczające
przed promieniowaniem rentgenowskim, nie do celów medycznych, urządzenia zdalnego sterowania, wagi analizujące
masę ciała, wagi dla niemowląt, wagi do listów, wagi łazienkowe, wagi pomostowe, wagi precyzyjne, walkie-talkie, wariometry, węże gaśnicze, wideofony, wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, wizjery do drzwi [judasze], wizjery fotograficzne, woltomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia],
wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku],
wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędkości, wskaźniki strat
elektrycznych, wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu,
wykrywacze fałszywych monet, wykrywacze przedmiotów
metalowych do użytku przemysłowego lub wojskowego, wyładowcze lampy rurowe, elektryczne, inne niż do oświetlania,
wyłączniki samoczynne, wysokościomierze, wyzwalacze migawki [fotografia], wzbudniki elektryczne, wzmacniacze,
wzmacniacze lampowe, wzorniki [przyrządy pomiarowe], zaciski do nosa dla nurków i pływaków, zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, zawory elektromagnetyczne
[przełączniki elektromagnetyczne], zdjęcia rentgenowskie,
inne niż do celów medycznych, zegarki inteligentne, zegary
kontrolne [czasomierze rejestrujące], zelektryfikowane szyny
do zawieszania reflektorów punktowych, zespoły przewodów
elektrycznych do samochodów, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, zestawy soczewek [wzierniki, okulary], złącza do przewodów elektrycznych, złączki do przewodów [elektryczność],
zmieniacze automatyczne [jukebox] do komputerów, znaczniki [stolarstwo], znaki cyfrowe, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, znaki mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne,
znaki, świecące, 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, administrowanie programami dla osób często
podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności
gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania
dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja
wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe
bazy danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie cv dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla
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osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja
pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing
[doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie
patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy,
produkcja programów związanych z telezakupami, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, projektowanie materiałów reklamowych, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, przygotowanie listy
płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie
tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych
i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam,
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub
reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi
agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego online
w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi
handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez
galerie sztuki, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
materiałów medycznych, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa
w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty
gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations,
usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe],
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi
w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi związane z listami prezentów, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe,
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń
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i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie bazami danych, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie dokumentacją biznesową,
zarządzanie w zakresie zamówień, zarządzanie w działalności
handlowej, skomputeryzowane zarządzanie bazami danych,
zarządzanie relacjami z klientami, doradztwo związane z zarządzaniem, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem,
zarządzanie komputerowymi bazami danych, zarządzanie
i kompilacja komputerowych baz danych, zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], zarządzanie firmą
[na rzecz osób trzecich], zarządzanie procesami biznesowymi
i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, marketing handlowy [inny
niż sprzedaż], udzielanie informacji dotyczących sprzedaży
handlowej, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pozyskiwanie
kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie
kupna i sprzedaży towarów, gromadzenie informacji dla firm,
gromadzenie danych, gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, gromadzenie informacji handlowych, usługi
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej
lub Internetu, usługi handlu hurtowego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
informatycznym, organizowanie usług wynikających z umów
z osobami trzecimi [handel], 38 agencje informacyjne, fora
[pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja
za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja
za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie telegramów, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych
z telezakupami, przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie
forów internetowych online, usługi poczty głosowej, usługi
przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej], usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi
teleksowe, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związa-
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ne z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości
i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych,
wypożyczanie faksów, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie
dostępu do globalnych sieci komputerowych, wypożyczanie
telefonów, wypożyczanie smartfonów, wypożyczanie systemów komunikacyjnych, usługi wypożyczania telefonów, wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, wypożyczanie
urządzeń komunikacyjnych, wypożyczanie aparatury komunikacyjnej, wypożyczanie przyrządów łącznościowych, wypożyczanie telefonów komórkowych, wypożyczanie urządzeń
telekomunikacyjnych, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komunikacyjnych, wypożyczanie aparatury i instalacji telekomunikacyjnych, wypożyczanie komputerowych urządzeń i przyrządów łącznościowych, wypożyczanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego umożliwiającego łączność z sieciami, wypożyczanie sprzętu telekomunikacyjnego, w tym telefonów
i urządzeń faksujących, wypożyczanie urządzeń służących
do nadawania sygnałów dźwiękowych, wypożyczanie urządzeń do nadawania sygnałów wideo, wypożyczanie obiektów
i sprzętu do emisji radiowej i telewizyjnej, wynajem urządzeń
telekomunikacyjnych, wynajem sprzętu komunikacji komórkowej, dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, doradztwo w zakresie telekomunikacji, usługi
doradztwa w dziedzinie łączności elektronicznej, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego analizy chemiczne
analizy dotyczące poszukiwania pokładów roponośnych analizy pisma ręcznego [grafologia] analizy systemów komputerowych analizy wody audyt energetyczny badania bakteriologiczne badania biologiczne badania chemiczne badania geologiczne badania naukowe badania techniczne badania
w dziedzinie fizyki badania w dziedzinie kosmetyki badania
w dziedzinie mechaniki badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego chmura obliczeniowa digitalizacja dokumentów [skanowanie] doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego doradztwo w zakresie oszczędności energii doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej eksploracja
podwodna [akwanautyka] elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw w internecie elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w internecie hosting serwerów hosting stron internetowych instalacja oprogramowania komputerowego kalibrowanie [pomiary] konserwacja oprogramowania komputerowego
kontrola jakości kontrola szybów naftowych konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna
miernictwo [pomiary] monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania awarii monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych ocena
jakości drewna na pniu ocena jakości wełny odblokowywanie
telefonów komórkowych odzyskiwanie danych komputerowych opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji
oprogramowania opracowywanie projektów technicznych
oprogramowanie jako usługa [SaaS] pisanie techniczne platforma jako usługa [PaaS] pomiary geodezyjne pomiary pól
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naftowych poszukiwania geologiczne poszukiwania ropy naftowej powielanie programów komputerowych prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich
prognozowanie pogody prognozy meteorologiczne programowanie komputerów projektowanie budowlane projektowanie dekoracji wnętrz projektowanie mody projektowanie
opakowań projektowanie oprogramowania komputerowego
projektowanie systemów komputerowych projektowanie
urbanistyczne próby kliniczne przechowywanie danych elektronicznych rozsiewanie środków chemicznych w chmurach
w celu wywołania deszczu stwierdzanie autentyczności dzieł
sztuki stylizacja [wzornictwo przemysłowe] testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności testowanie materiałów
tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne] tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika udostępnienie wyszukiwarek internetowych udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie
kompensacji emisji dwutlenku węgla usługi architektoniczne
usługi chemiczne usługi doradcze w dziedzinie technologii
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej
usługi graficzne usługi inżynieryjne usługi kartograficzne usługi konsultacyjne dotyczące architektury usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki usługi szyfrowania danych usługi świadczone przez laboratoria naukowe usługi
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów wynajem
sprzętu do przetwarzania danych wynajmowanie serwerów
www wypożyczanie oprogramowania komputerowego
wzornictwo przemysłowe wynajem komputerów, wynajem
oprogramowania sprzętowego, wynajem urządzeń naukowych, wynajem programów komputerowych, wynajem
sprzętu komputerowego, wynajem oprogramowania komputerowego, wynajem pamięci serwerowej, wynajem dostępu
do komputerów, wynajem sprzętu i oprogramowania, wynajem systemów przetwarzania danych, wynajem komputerów
i oprogramowania, wynajem sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi kawiarenek internetowych (wynajem
komputerów), wynajem oprogramowania i programów komputerowych, wynajem urządzeń peryferyjnych do komputerów, wynajmowanie czasu dostępu do komputerów, wynajem komputerów i aktualizacja oprogramowania komputerowego, wynajem elektronicznej przestrzeni pamięciowej w internecie, wynajmowanie oprogramowania dla dostępów
do internetu, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, wynajem oprogramowania komputerowego związanego z ofertami cenowymi, wynajem
oprogramowania komputerowego do odczytu strumienia
danych, projektowanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, wynajem przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, udostępnianie
lub wynajem obszaru pamięci elektronicznej w internecie,
wynajmowanie serwerów baz danych na rzecz osób trzecich,
hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony
internetowe, wynajem oprogramowania komputerowego
do odczytywania bazy danych z ofertami cenowymi, wynajem przestrzeni pamięciowej na serwerach do hostingu elektronicznych tablic ogłoszeniowych, wynajem oprogramowania komputerowego, urządzeń do przetwarzania informacji
i komputerowych urządzeń peryferyjnych, wypożyczanie minikomputerów, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie
komputerów osobistych, wypożyczanie oprogramowania
użytkowego, wypożyczanie przyrządów naukowych, wypożyczanie nośników danych, oprogramowanie komputerowe
(wypożyczanie -), wypożyczanie sprzętu komputerowego,
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wypożyczanie wyposażenia komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania rozrywkowego, wypożyczanie urządzeń rejestrujących czas, wypożyczanie sprzętu do projektowania,
wypożyczanie aparatury i instrumentów laboratoryjnych, wypożyczanie sprzętu do mierzenia czasu, wypożyczanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
sprzętu i urządzeń komputerowych, wypożyczanie oprogramowania do gier komputerowych, wypożyczanie oprogramowania do gier wideo, wypożyczanie komputerów do przetwarzania danych, wypożyczanie programów do przetwarzania danych, wypożyczanie oprogramowania do zarządzania
zapasami, wypożyczanie oprogramowania do przetwarzania
danych, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego
do zarządzania finansami, wypożyczanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, wypożyczanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, wypożyczanie oprogramowania do komputerowych baz danych,
wypożyczanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego związanego z podróżowaniem, wypożyczanie sprzętu
komputerowego i komputerowych urządzeń peryferyjnych,
wypożyczanie sprzętu do przetwarzania danych oraz komputerów, usługi doradcze dotyczące wypożyczania komputerów
lub oprogramowania komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego
do sieci i serwerów komputerowych, wypożyczanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi, usługi
doradcze i informacyjne dotyczące wypożyczania oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, doradztwo technologiczne, doradztwo techniczne, usługi doradztwa technologicznego, usługi doradztwa informatycznego, doradztwo
eksperckie dotyczące technologii, doradztwo w sprawach
komputerów, usługi w zakresie doradztwa technologicznego,
doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów, doradztwo techniczne w zakresie przetwarzania danych, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych, doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z konserwacją
oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa w dziedzinie rozwoju technologicznego, usługi w zakresie konsultacji i doradztwa komputerowego, badania i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, usługi doradztwa
w dziedzinie projektowania oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa technologicznego w zakresie programów komputerowych, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, usługi doradztwa technicznego w zakresie technologii informacyjnej, doradztwo techniczne związane z używaniem sprzętu komputerowego, doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, doradztwo w zakresie komputerowych programów
baz danych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie
technologii informacyjnych, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych,
doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy,
usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi
[SaaS], doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem
stron internetowych, doradztwo i konsultacje w zakresie
sprzętu i oprogramowania komputerowego.
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489998
(220) 2018 08 31
AUTOBOX INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Starachowice
(540) HONKER M-AX
(510), (511) 12 samochody, w szczególności samochody wyspecjalizowane, zabudowy samochodów, części i akcesoria
do pojazdów, wyposażenie samochodów wyspecjalizowanych, 37 konserwacja i naprawa samochodów i ich wyposażenia, serwisowanie samochodów, instalowanie wyposażenia samochodów, remont i modernizacja samochodów.
(210)
(731)

(210) 490029
(220) 2018 09 03
(731) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) EXPLORER BOX
(510), (511) 9 dekodery, 38 wynajem i wypożyczenie dekoderów sygnału.
(210) 490030
(220) 2018 09 03
(731) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) HYPER BOX
(510), (511) 9 dekodery, 38 wynajem i wypożyczenie dekoderów sygnału.
(210) 490056
(220) 2018 09 03
(731) OBIEGAŁA TYCJAN, Poznań
(540) ELBIKE
(510), (511) 12 rowery elektryczne, rowery,
do rowerów.
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medycznego i terapeutycznego, maści do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, odżywki
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, mieszanki ziołowe do użytku medycznego,
żywność dla niemowląt, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety i do celów terapeutycznych, suplementy diety
dla ludzi, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy ziołowe, suplementy diety w płynie, suplementy
diety dla sportowców, witaminy I preparaty witaminowe,
mieszanki do picia będące suplementami diety, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność
przystosowana do użytku weterynaryjnego, dietetyczne
dodatki do żywności, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, napoje witaminizowane, napoje
lecznicze.
490136
(220) 2018 09 05
SEPTODONT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) septodont tu nie boli beauty
(210)
(731)

silniki

(210) 490060
(220) 2018 09 04
(731) GMINA UNIEJÓW, Uniejów
(540) UNIEJÓW
(531) 02.09.10, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie.
490154
(220) 2018 09 05
NEXON PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) LipiRedox K
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne
dla celów medycznych i leczniczych, mineralne dodatki
do żywności dla celów medycznych lub leczniczych, probiotyki, prebiotyki, synbiotyki, preparaty wspomagające leczenie lub podnoszenie odporności organizmu, preparaty
wspomagające utrzymanie prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty witaminowe,
mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych
i leczniczych, mineralne suplementy diety, mineralne wody
do celów leczniczych lub medycznych, preparaty ziołowe
do celów medycznych i leczniczych, zioła lecznicze lub medyczne, napoje lecznicze lub medyczne, napary lecznicze
lub medyczne, herbaty lecznicze lub medyczne, preparaty
biotechnologiczne dla celów leczniczych lub medycznych,
preparaty biologiczne dla celów leczniczych lub medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, plastry, kremy
do celów medycznych lub leczniczych, balsamy do celów
medycznych lub leczniczych, maści do celów medycznych
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.01, 26.11.01, 26.13.25
(510), (511) 32 bezalkoholowe wyciągi z owoców, napoje
na bazie owoców lub warzyw, owocowe nektary, bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, soki, soki warzywne
[napoje], woda [napoje], woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, woda mineralna [napoje], 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe ekstrakty
owocowe, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne
niż na bazie piwa, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, wódka.
490064
(220) 2018 09 04
OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DĘBICA
(540) DIOSMAX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne,
leki dla ludzi, leki wydawane bez recepty, leki wzmacniające, leki pomocnicze i wspierające do celów medycznych,
leki w płynie, leki ziołowe, leki weterynaryjne, lecznicze
żele do ciała, żele do stosowania miejscowego do użytku
(210)
(731)
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lub leczniczych, środki sanitarne do celów leczniczych lub
medycznych, środki odkażające, leki dla ludzi, preparaty wspomagające leczenie, preparaty weterynaryjne, leki
weterynaryjne.
490199
(220) 2018 09 06
OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna
(540) OLIMP
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki
dla sportowców, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do makijażu, kosmetyki
do ozdabiania, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do ust, kosmetyki do włosów, kosmetyki kolorowe, kosmetyki naturalne, kremy do twarzy i ciała,
olejki do ciała, preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne,
balsamy do ciała, balsamy do ust, balsamy do redukcji cellulitu, balsamy do włosów, kremy i balsamy do opalania, kremy
i balsamy kosmetyczne, perfumy, kremy perfumowane, środki
perfumeryjne i zapachowe, woda perfumowana, dezodoranty i antyperspiranty, mydła, szampony, nielecznicze preparaty do higieny jamy ustnej, olejki eteryczne, sole do kąpieli,
preparaty do depilacji i golenia, 5 preparaty farmaceutyczne,
preparaty weterynaryjne, leki dla ludzi, leki wydawane bez recepty, leki wzmacniające, leki pomocnicze i wspierające do celów medycznych, leki w płynie, leki ziołowe, leki weterynaryjne, lecznicze żele do ciała, żele do stosowania miejscowego
do użytku medycznego i terapeutycznego, maści do celów
farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, lecznicze balsamy, szampony, mydła, płyny i preparaty do higieny
jamy ustnej, lecznicze balsamy do ust, sole do kąpieli do celów
medycznych, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
dla zwierząt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla sportowców,
suplementy ziołowe, suplementy diety w płynie, witaminy
i preparaty witaminowe, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów
leczniczych, zioła lecznicze, dietetyczna żywność do celów
medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do użytku
weterynaryjnego, dietetyczne dodatki do żywności, batony
energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające
dodatki odżywcze, batony proteinowe wzbogacone o składniki odżywcze do celów leczniczych i profilaktycznych, odżywki wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów,
preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy
i mikroelementy, napoje z dodatkami dietetycznymi, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, napoje lecznicze, napoje witaminizowane, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, nutraceutyki do celów
terapeutycznych, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, żywność dla niemowląt, 29 koncentraty i odżywki
wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami będące produktami spożywczymi, wysokobiałkowa żywność dietetyczna, wysokobiałkowe zamienniki
posiłków, mleczne produkty, napoje mleczne lub z przewagą
mleka, batony proteinowe, batoniki na bazie owoców i orzechów, batony na bazie orzechów i nasion, przekąski na bazie
owoców, przekąski na bazie orzechów, zamienniki posiłków
na bazie orzechów i owoców, przekąski na bazie mleka, masło z orzechów, masło kokosowe, masło migdałowe, pasty
na bazie orzechów, omlety, 30 koncentraty węglowodanowe
i odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone witaminami i solami mineralnymi będące produktami
spożywczymi, wyroby cukiernicze, mleczne wyroby cukiernicze, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, batoniki,
(210)
(731)
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batony zbożowe i energetyczne, wysokoproteinowe batoniki
zbożowe, batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków,
batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków,
ciasto w proszku, naleśniki, gofry, płatki śniadaniowe, płatki
zbożowe, owsianka, płatki owsiane, muesli, mieszanki do przygotowywania ciasteczek czekoladowych typu brownie, pasta
migdałowa, 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe
o podwyższonej zawartości witamin, napoje owocowe i soki
owocowe, soki warzywne, syropy do napojów, preparaty
do produkcji napojów, koncentraty do sporządzania napojów
bezalkoholowych, wyciągi do sporządzania napojów, proszki
do sporządzania napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, napoje izotoniczne,
napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje energetyzujące, wody mineralne.
490211
(220) 2018 09 06
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) LEŻAKOWANA DĄB ŻUBRÓWKA CZARNA
LEŻAKOWANA W BECZKACH Z DĘBU
(210)
(731)

(531) 03.04.04, 05.01.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
490212
(220) 2018 09 06
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) LEŻAKOWANA JESION ŻUBRÓWKA CZARNA
LEŻAKOWANA W BECZKACH Z JESIONU

(210)
(731)

(531) 03.04.04, 05.01.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
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(210) 490235
(220) 2018 09 06
(731) STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJNA, Lubartów
(540) Fixi

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 folie metalowe do zawijania i pakowania, wyroby z folii metalowych, w tym pojemniki, formy, torby, rękawy foliowe, folie żaroodporne, folie aluminiowe do zawijania
i pakowania, folie aluminiowe do pakowania produktów spożywczych, grillowania, pieczenia, aluminiowe tacki do grilla,
16 folie z tworzyw sztucznych do pakowania, papier do pakowania, papier i rękawy do pieczenia, torby do pakowania- koperty, woreczki z papieru lub z tworzyw sztucznych,
torby na śmieci z papieru lub z tworzyw sztucznych, worki
na śmieci z papieru lub z tworzyw sztucznych, torebki do pakowania- koperty, woreczki z papieru lub z tworzyw sztucznych, ręczniki papierowe, filtry do kawy, serwetki papierowe,
obrusy papierowe, torebki na mrożonki, torebki śniadaniowe,
papiery śniadaniowe, 21 foremki do lodu, rękawice do prac
domowych, rękawice ogrodnicze, ścierki i ściereczki z mikrofibry, włóknin, dzianin i tkanin, ściereczki do wycierania
kurzu, ścierki do czyszczenia, ścierki do mycia podłóg, ściereczki do wycierania mebli, ściereczki impregnowane detergentem do czyszczenia, gąbki do celów domowych, gąbki
toaletowe, zmywaki, druciaki, czyściki do naczyń, mopy,
mopy z mikrofibry, wiadra, kubły na śmieci, kosze na śmieci,
szczotki, zmywaki ścierne do celów kuchennych, materiały
do polerowania, papierowe tace i tacki gastronomiczne, talerze papierowe, talerze z tworzyw sztucznych, łyżki z tworzyw sztucznych, łyżeczki z tworzyw sztucznych, widelce
z tworzyw sztucznych, noże z tworzyw sztucznych, miseczki
z tworzyw sztucznych, kubki papierowe, kubki z tworzyw
sztucznych, kufle do piwa z tworzyw sztucznych, szklaneczki
z tworzyw sztucznych, filiżanki z tworzyw sztucznych, kieliszki z tworzyw sztucznych, wykałaczki, klamerki do mocowania bielizny na sznurze.
490248
(220) 2018 09 07
K & O GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KOMBOOMCHA
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i namiastka tych towarów, 32 napoje bezalkoholowe, napoje odalkoholizowane,
napoje orzeźwiające.
(210)
(731)

(210) 490272
(220) 2018 09 07
(731) TACIT INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Tacit Investment
(510), (511) 16 kalendarze, ulotki, katalogi, informatory,
prospekty, czasopisma, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, dokumentacja projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicznej, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich następujących towarów: artykuły spożywcze,
gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania,
transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne,
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oprogramowanie komputerowe, nagrane oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne,
aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui
na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną,
wyroby z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły
biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki
rysunkowe, arkusze do pakowania z celulozy regenerowanej,
drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego,
figurki jako statuetki z papieru mache, formularze jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż
do gier, kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne,
koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły
papiernicze, opakowania do butelek z tektury lub papieru,
papier do pisania jako papier listowy, papier pergaminowy,
papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier srebrny,
papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki,
podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe,
serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty,
szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako
artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania
jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma,
magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery,
ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze,
materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze
do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa,
zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki,
modele do sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe zabawki pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepie,
z katalogu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, reklama i promocja, marketing, badania i analizy rynku i opinii publicznej,
doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie franchisingu, usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów
i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami
przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży,
użyczenia, nadzór nad działalnością gospodarczą, pomoc
w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, organizowanie targów i wystaw handlowych
reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami
użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, usługi wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, zarządzanie miejscami wystawowymi, informacja o powyższych usługach,
36 usługi developerskie w zakresie: organizacji i zarządzania
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finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali
mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania
terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi wynajmu, kupna i sprzedaży
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, pośrednictwo finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne, doradztwo finansowe, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali
mieszkalnych i użytkowych, wynajem powierzchni biurowej,
informacja o powyższych usługach, 37 usługi developerskie
w zakresie budownictwa, w tym usługi związane z pracami
wykonawczymi obiektów budowlanych, nadzór budowlany,
usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracja budynków, konserwacja obiektów budowlano - mieszkaniowych,
budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych
wraz z infrastrukturą, roboty ziemne, wykonywanie robót
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, usługi związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków
i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, instalowanie dźwigów osobowych i towarowych
oraz ruchomych schodów, wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji
wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską,
doradztwo budowlane, informacja o powyższych usługach,
39 usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, informacja o powyższych usługach, 42 usługi developerskie
w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
architektonicznego i technologicznego, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, badania,
ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji,
ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, planowanie urbanistyczne, pomiary terenu, projektowanie osiedli,
usługi architektów i inżynierów, doradztwo w zakresie technicznego opracowania projektu, informacja o powyższych
usługach, 44 pielęgnowanie i utrzymanie trawników.
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490276
(220) 2018 09 07
ROGALSKA EWA NIERUCHOMOŚCI POŚREDNICTWO
ZARZĄDZANIE, Katowice
(540) NPZ
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym.
490303
(220) 2018 09 10
ELANDA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rozprza
(540) LAXANTIA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, zioła lecznicze,
herbatki ziołowe i ziołowo - owocowe, mieszanki ziołowe,
preparaty galenowe, żywność dietetyczna do celów medycznych, żywność do celów medycznych, suplementy
diety, preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele,
emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople
do celów medycznych.
(210)
(731)

490304
(220) 2018 09 10
ELANDA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rozprza
(540) ELANDA PHARMA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do higieny, 5 preparaty
farmaceutyczne, suplementy diety, żywność dietetyczna
do medycznych, żywność do celów medycznych, zioła lecznicze, herbatki ziołowe i ziołowo - owocowe, mieszanki ziołowe, preparaty galenowe, preparaty do celów medycznych,
maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople do celów medycznych, plastry do celów
medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów
medycznych, środki i preparaty higieniczne do celów medycznych, kosmetyki do celów medycznych, 42 badania oraz
usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy
przemysłowe i usługi badawcze.
(210)
(731)

(210) 490313
(220) 2018 09 10
(731) FREJ TOMASZ SMART DEVICE, Olsztyn
(540) F FREI nothing more nothing less

(210) 490275
(220) 2018 09 07
(731) NOWAKOWSKI ANDRZEJ, Piotrowa
(540) strooo

(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 21 słomki do picia.

(531) 26.01.04, 24.17.05, 27.05.01
(510), (511) 9 diody świecące LED, 11 lampy oświetleniowe,
urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych LED.
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(210) 490324
(220) 2018 09 10
(731) TOMASZEWSKI SZYMON TST, Dąbrówka Nowa
(540) MONGOLIAN wool & cashmere

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 sprzedaż w hurtowni, sklepach oraz za pośrednictwem Internetu towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, skarpetki, szale, pledy, szaliki, chusty, kamizelki,
koce, pościele, materace, wkładki do butów, pasy ochronne
na nerki.
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490340
(220) 2018 09 08
POLONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonka
(540) POLONUS
(510), (511) 8 ręczne przyrządy fryzjerskie i kosmetyczne,
maszynki do golenia, ostrza do golenia, 10 ręczne przyrządy
medyczne i weterynaryjne, ręczne przyrządy dentystyczne.
(210)
(731)

(210) 490353
(220) 2018 09 09
(731) MUSZALSKI MICHAŁ MM WORKS, Tychy
(540) Drewnoteka

490330
(220) 2018 09 07
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ŁUKASIK
STANISŁAW ŁUKASIK SPÓŁKA JAWNA, Zielonki
(540) PSZCZÓŁKA
(210)
(731)

(531) 07.15.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble.
(531) 03.13.04, 26.05.01, 26.05.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, substytuty kawy, ryż, tapioka, sago, mąka, produkty zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa,
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy
(przyprawy), przyprawy, lód, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe.
(210) 490331
(220) 2018 09 10
(731) FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA, Piaseczno
(540) FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

(210) 490376
(220) 2018 09 10
(731) SOBOLEWSKI MARIUSZ EUROTYNK, Nowe Warpno
(540) EUROTYNK

(531) 02.01.01, 02.01.15, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych usługi tynkarskie, konsultacje
budowlane, naprawcze roboty budowlane.
490377
(220) 2018 09 10
ANDRYCH AGNIESZKA BEATA GREEN BRIDGE,
Mostówka
(540) abazur.pl

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe.
490332
(220) 2018 09 07
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) HiRRO COCKTAILS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 25.01.25, 29.01.12
(510), (511) 32 piwa o małej zawartości alkoholu, piwo i produkty piwowarskie, drinki na bazie piwa, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), gotowe koktajle alkoholowe, koktajle,
napoje energetyczne zawierające alkohol, mieszanki koktajli
alkoholowych, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie
piwa, alkoholowe koktajle owocowe, gotowe koktajle na bazie wina, wymieszane napoje alkoholowe.

(531) 13.01.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe; abażury; architektoniczne oprawy do oświetlenia; elektryczne
dekoracyjne kolorowe światełka; elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne; elektryczne oprawy oświetleniowe;
lampy elektryczne; oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia;
oświetlenie; żarówki; taśmy LED; żarówki LED; zasilacze LED;
akcesoria do taśm LED; profile LED; włączniki do profili LED;
oprawy hermetyczne LED; świetlówki LED; halogeny; naświetlacze; oprawy halogenowe; czujniki ruchu; włączniki; oprawy
rastowe; panele LED; lampy LED; plafony; żyrandole; lampki
biurowe; oświetlenie samochodowe LED; oświetlenie ogrodowe; artykuły elektryczne; oświetlenie sufitowe; lampy halogenowe; lampy metalohalogenkowe; lampy podłogowe; lampy
oświetleniowe; lampy stojące; lampy wiszące; stojące lampy;
lampy olejowe; lampy próżniowe; lampy ścienne; lampy sto-
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łowe; lampy biurkowe; lampy elektryczne; lampy fluorescencyjne; lampy studyjne; lampy inspekcyjne; lampy akwariowe;
lampy awaryjne; lampy LED; testowe lampy samochodowe;
lampy stroboskopowe; elektryczne lampy wyładowcze; podwodne lampy, LED; oświetlenie dachowe; ozdoby choinkowe;
oświetleniowe lampy wyładowcze; przenośne lampy; elektryczne lampy żarowe; lampy do kasków; szkła do lamp; sufitowe lampy wiszące; neonowe lampy oświetleniowe, zawiesia
oświetleniowe, oprawki oświetleniowe, kołnierze do oprawek
oświetleniowych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz internetowa oświetlenia, abażurów, żarówek, lamp, artykułów
elektrycznych, żyrandoli, taśm LED, żarówek LED, zasilaczy
LED, akcesoriów do taśm LED, profili LED, włączników do profili
LED, opraw hermetycznych LED; świetlówek LED, halogenów,
naświetlaczy, opraw halogenowych, czujników ruchu, włączników, opraw rastowych, paneli LED, lampy LED, plafonów, żyrandoli, lamp biurowych, oświetlenia samochodowego LED,
Oświetlenia ogrodowego, artykułów elektrycznych, oświetlenia sufitowego, reduktorów elektryczności, zawiesi, przewodów elektrycznych, oprawek oświetleniowych.
490401
(220) 2018 09 11
SCANDIA COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA,
Niepołomnice
(540) Bio Clinics

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 kosmetyki.
(210) 490422
(220) 2018 09 11
(731) WASILEWSKA RENATA HEMP NAVIGATOR, Płock
(540) RONIN

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 zioła do celów spożywczych.
490435
(220) 2018 09 12
OMNICONSOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) OmniConsole
(210)
(731)

(531) 21.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, filmy rysunkowe animowane, interfejsy komputerowe, magnetyczne
nośniki danych, neony reklamowe, oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania,
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optyczne nośniki danych, pamięci komputerowe, pamięci
zewnętrzne USB, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, pliki muzyczne do pobierania,
programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne, do pobrania, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje
reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, analizy kosztów, badania biznesowe,
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii
publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, marketing ukierunkowany, optymalizacja
stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
statystyczne zestawienia, telemarketing, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi public relations, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego,
usługi w zakresie wywiadu rynkowego, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja mikrofilmów, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie filmów
online nie do pobrania.
490439
(220) 2018 09 12
OMNICONSOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) OmniConsole
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, filmy rysunkowe animowane, interfejsy komputerowe, magnetyczne
nośniki danych, neony reklamowe, oprogramowanie kom-

(210)
(731)
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puterowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania,
optyczne nośniki danych, pamięci komputerowe, pamięci
zewnętrzne USB, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, pliki muzyczne do pobierania,
programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne, do pobrania, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje
reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, analizy kosztów, badania biznesowe,
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii
publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, marketing ukierunkowany, optymalizacja
stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing (doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna,
reklama o-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, statystyczne zestawienia, telemarketing,
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi public relations, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie
materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, informacja
o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja mikrofilmów, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie filmów on-line nie do pobrania.
(210) 490451
(220) 2018 09 12
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA JAPAN RITUALS
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, pre-
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paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
olejki, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci,
środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki
kolorowe, kosmetyki do makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych,
maski do celów leczniczych, lecznicze preparaty do rzęs,
brwi, włosów, ust i paznokci.
490459
(220) 2018 09 12
MOTO-AGRO JACEK BŁOCH, DARIUSZ DZIUBA
SPÓŁKA JAWNA, Białystok
(540) BELARUS MINSK TRACTOR WORKS

(210)
(731)

(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem rolniczym.
(210) 490504
(220) 2018 09 13
(731) GACH GRAŻYNA, Warszawa
(540) GOSSA
(510), (511) 1 chemiczny papierek wskaźnikowy, odczynniki
chemiczne, inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, preparaty chemiczne do celów naukowych, inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, 9 amperomierze,
analizatory powietrza, anemometry, aparatura do destylacji
do celów naukowych, aparatura do kontrolowania temperatury, aparatura i przyrządy dla chemii, aparaty do projekcji przezroczy, aparaty fotograficzne, aplikacje komputerowe do pobrania, artykuły optyczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], baterie słoneczne, brzęczyki, cewki [induktory], cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], ciężarki do sond, cyfrowe stacje meteorologiczne, cyrkle do mierzenia, częstotliwościomierze, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych, czytniki książek cyfrowych, diody świecące [LED], drut miedziany izolowany,
druty magnetyczne, dynamometry [siłomierze], dyski optyczne, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, ekierki pomiarowe,
ekrany projekcyjne, ekrany wideo, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, epidiaskopy [rzutniki], falomierze, filmy rysunkowe animowane, galwanometry, gwizdki sportowe, hologramy, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kalkulatory,
kalkulatory kieszonkowe, kalorymetry, kamery wideo, kątomierze [przyrządy pomiarowe], kodowane karty magnetyczne, komparatory, kompasy [przyrządy pomiarowe], komputery cienki klient, komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputery kieszonkowe [PDA], komputery przenośne
[podręczne], krokomierze [pedometry], kwasomierze [areometry], lasery, nie do celów medycznych, latarnie magiczne
[aparaty projekcyjne], lepkościomierze, liczydła, liny sondujące,
lornetki, lupy [optyka], lustra [optyka], łyżki do odmierzania,
magnesy dekoracyjne, magnetyczne nośniki danych, maneki-
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ny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], maszyny i urządzenia do sondowania, meble laboratoryjne, membrany do aparatury naukowej, metronomy, miarki [przyrządy miernicze],
miarki krawieckie, miary, miary stolarskie, mierniki, mikrofony,
mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, modemy, monitory wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub
w ubraniach, neony reklamowe, obiektywy [soczewki] optyka,
obiektywy powiększające, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież przeznaczona
do użycia w laboratoriach, okulary, okulary 3D, okulary inteligentne, omomierze, oporniki elektryczne [rezystory], oprogramowanie gier, oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, optyczne czytniki znaków, optyczne nośniki danych, oscylografy, palmtopy, panele
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, peryskopy,
piece do użytku laboratoryjnego, pipety, pirometry, planimetry, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub
do pobrania, plotery, płytki dla układów scalonych, podkładki
pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, podręczne słowniki elektroniczne, pojemniki na szkiełka mikroskopowe, pomiarowe naczynia szklane,
poziomnice alkoholowe, półprzewodniki, probówki, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy
komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe,
nagrane, projektory, próżniomierze, pryzmaty [optyka], przepływomierze, przewody elektryczne, przezrocza [fotografia],
przyrządy do mierzenia grubości skóry, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do pomiaru odległości, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy do śledzenia aktywności
do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy i urządzenia do badania materiałów, przyrządy matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, przyrządy zawierające
okular, przyspieszeniomierze, publikacje elektroniczne, do pobrania, ramki cyfrowe do zdjęć, refraktometry, refraktory, reostaty, roboty edukacyjne, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, roboty laboratoryjne, rurki kapilarne, sekstansy, soczewki optyczne, solomierze, sondy do celów
naukowo-badawczych, spektrografy, spektroskopy, sprzęt
komputerowy, stereoskopy, stojaki do retort, stoliki miernicze
[przyrządy geodezyjne], stroboskopy, suwaki logarytmiczne,
suwmiarki, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, symulatory
ćwiczeń reanimacyjnych, szalki Petriego, szkło optyczne, śruby
mikrometryczne do instrumentów optycznych, światła błyskowe [sygnały świetlne], światłowody, tablety, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym,
telepromptery [wyświetlacze tekstów], teleskopy, teodolity,
termohigrometry, termometry nie do celów medycznych, tygle [laboratoryjne], układy scalone, urządzenia diagnostyczne
nie do celów medycznych, urządzenia do analizy żywności,
urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do detekcji podczerwieni, urządzenia do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], urządzenia do kontroli i regulacji ciepła,
urządzenia do lokalizowania dźwięku, urządzenia do nauczania, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania
czasu, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania odległości, urządzenia do stereoskopii, urządzenia
do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia
dyfrakcyjne [mikroskopia], urządzenia heliograficzne, urządzenia i przyrządy do astronomii, urządzenia i przyrządy do fizyki,
urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia i przyrządy
geodezyjne, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia monitorujące inne niż do celów medycznych, urządzenia systemu
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GPS, urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych,
urządzenia zdalnego sterowania, wagi analizujące masę ciała,
wagi dla niemowląt, wagi do listów, wagi łazienkowe, wagi pomostowe, wagi precyzyjne, wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, woltomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki poziomu wody,
wskaźniki prędkości, wysokościomierze, wzorniki [przyrządy
pomiarowe], zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, zestawy soczewek [wzierniki, okulary], znaki cyfrowe, znaki mechaniczne,
znaki nawigacyjne świetlne, znaki, świecące, 11 palniki gazowe, palniki laboratoryjne, palniki na alkohol, 15 flety, kamertony, tamburyny, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, akwarele, arkusze z nutami w formie drukowanej, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, bloki [artykuły papiernicze], broszury, cyrkle kreślarskie, deski kreślarskie [rysownice], drukowane arkusze muzyczne, ekierki do rysowania,
etykiety z papieru lub kartonu, formularze [blankiety, druki],
fotografie [wydrukowane], globusy, karton z miazgi drzewnej
[artykuły papiernicze], karty, karty do kolekcjonowania, inne
niż do gier, katalogi, komiksy, kreda do pisania, kreda w sprayu,
książki, linijki rysownicze [kreślarskie], mapy geograficzne, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, matryce do druku ręcznego, maty papierowe,
miseczki na farby wodne dla artystów, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły
papiernicze], oleodruki, opaski na rękę do przytrzymywania
przyborów do pisania, osłony z papieru na doniczki, pantografy [przyrządy kreślarskie], papier, papier do malarstwa i kaligrafii, papier do użytku na stołach do badań, papier do zawijania,
papier filtracyjny [bibuła], papier nutowy, papier w arkuszach
[artykuły piśmienne], pastele [kredki], pieczątki z adresem, pióra i długopisy [artykuły biurowe], pióra kulkowe, pióra ze stali,
piórka do rysowania [grafiony], plansze, płytki grawerskie, plany, podkładki do pisania z klipsem, podkładki na biurko, podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków, poduszki do stempli, pieczęci, próbki biologiczne do mikroskopów [materiał dydaktyczny], przezrocza [materiały piśmienne],
przybory do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne
[artykuły piśmienne], przykładnice kreślarskie, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka
z farbami [artykuły szkolne], reprodukcje graficzne, ryciny [grawerowanie], rysunki, stemple do pieczętowania, szablony [artykuły piśmienne], szablony do wymazywania, sztalugi malarskie, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice ogłoszeniowe
z kartonu lub papieru, taśmy i karty papierowe do zapisu programów komputerowych, teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], torebki do pakowania [koperty,
woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, tworzywa
sztuczne do modelowania, ulotki, usuwalne znaczki (stemple),
worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych,
wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, wstążki papierowe, inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, wycinki histologiczne [materiał szkoleniowy],
wykroje krawieckie, wypełnienie z papieru lub kartonu, wyroby przeznaczone do wymazywania, wzorce pisma do kopiowania, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, zakładki
do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zestawy rysunkowe
[komplety kreślarskie], zeszyty do pisania lub rysowania,
20 domki dla ptaków, dzwonki wiatrowe [dekoracja], łóżeczka
dla dzieci, łóżeczka dziecięce, materace, maty wyjmowane
do zlewów, meble biurowe, meble metalowe, meble szkolne,
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płytki lustrzane, ptaki wypchane, skrzynki lęgowe, skrzynki
na zabawki, stoły kreślarskie, stoły warsztatowe, szkło srebrzone [lustra], szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, tablice
ogłoszeniowe, tabliczki znamionowe, niemetalowe, tace niemetalowe, zwierzęta wypchane, 27 dywany, chodniki i maty,
kilimy dekoracyjne, nie z materiałów włókienniczych, maty,
maty antypoślizgowe, maty gimnastyczne, podkładki pod dywany, pokrycia podłogowe, pokrycia podłogowe winylowe,
tapeta, tapety tekstylne, 28 artykuły gimnastyczne, balony,
bąki [zabawki], ciastolina, dyski sportowe, dzwonki na choinkę,
figurki do zabawy, gra w domino, gra w kulki, gry planszowe,
gry polegające na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, huśtawki, kalejdoskopy, karty do bingo, karty do gry, klocki do zabawy [konstrukcyjne], konie na biegunach [zabawki], kości
do gry, kubki na kości do gry, lalki, latawce, lotki [gry], marionetki, maski teatralne, maski zabawkowe, misie pluszowe, modele
będące zabawkami, modele pojazdów w zmniejszonej skali,
narty, ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier,
piłki do gier i zabaw, plansze do gry w warcaby, plastelina
do zabawy, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, przenośne
gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, roboty zabawkowe, rzut
podkową [gry], rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra],
samochody do zabawy, sanki [artykuły sportowe], siatki
do sportów, siatki na motyle, siatki tenisowe, sprzęt do gier wideo, sterowniki do zabawek, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, szachownice, szachy, śmieszne gadżety do zabawy, urządzenia do gier, warcaby, wstążki do gimnastyki artystycznej, zabawki, zabawki wypchane, zestawy modeli
w zmniejszonej skali do składania [zabawki], zjeżdżalnie
[przedmioty do zabawy], 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna,
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
tworzenie tekstów reklamowych, usługi marketingowe, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wyceny handlowe, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, 40 druk sitowy, drukowanie, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe,
drukowanie szablonów, drukowanie zdjęć, frezowanie, grawerowanie, introligatorstwo, 41 doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, fotografia, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie
praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie scenariuszy
do celów innych niż reklamowe, produkcja filmów, innych niż
reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, przedszkola, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), sprawdziany edukacyjne, studia
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filmowe, szkoły z internatem, udostępnianie filmów online
nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], usługi edukacyjne świadczone przez szkoły,
usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty
[nauczanie], wypożyczanie zabawek, wyższe uczelnie [edukacja], 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analizy chemiczne, analizy systemów komputerowych, analizy
wody, badania biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, badania naukowe, badania techniczne, badania
w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie mechaniki, badania
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów,
hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania
komputerowego, kalibrowanie [pomiary], konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, miernictwo
[pomiary], monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, programowanie komputerów, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich
[usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi chemiczne, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 45 doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi
na ogłoszenia przetargowe, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, opieka nad dziećmi
pod nieobecność rodziców, prawne administrowanie licencjami, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania,
wynajem nazw domen internetowych, zarządzanie prawami
autorskimi.
(210) 490521
(220) 2018 09 13
(731) MICHALSKA KATARZYNA EWA, Michałów-Grabina
(540) ALLWAVES
(510), (511) 3 kosmetyczne preparaty fryzjerskie, balsamy do włosów, odżywki do włosów, farby do włosów, żele
do włosów, olejki do włosów, pomady do włosów, lakiery
do włosów, preparaty do włosów, środki do pielęgnacji włosów, pianka do włosów, kosmetyki do włosów, szampony
do włosów, maseczki do włosów, środki rozjaśniające do włosów, preparaty do koloryzacji włosów, preparaty do układania włosów, lakiery do układania włosów, preparaty do kura-
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cji włosów, produkty do usuwania farby z włosów, produkty
do ochrony farbowanych włosów, produkty do pielęgnacji
farbowanych włosów, kosmetyki.
(210) 490535
(220) 2018 09 13
(731) MICHALSKA KATARZYNA EWA, Michałów-Grabina
(540) BLACK PROFESSIONAL LINE BBB

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.13.25
(510), (511) 3 kosmetyczne preparaty fryzjerskie, balsamy do włosów, odżywki do włosów, farby do włosów, żele
do włosów, olejki do włosów, pomady do włosów, lakiery
do włosów, preparaty do włosów, środki do pielęgnacji włosów, pianka do włosów, kosmetyki do włosów, szampony
do włosów, maseczki do włosów, środki rozjaśniające do włosów, preparaty do koloryzacji włosów, preparaty do układania włosów, lakiery do układania włosów, preparaty do kuracji włosów, produkty do usuwania farby z włosów, produkty
do ochrony farbowanych włosów, produkty do pielęgnacji
farbowanych włosów, kosmetyki.
490536
(220) 2018 09 13
ZAKO-RENT GĄSIOROWSCY SPÓŁKA JAWNA,
Zakopane
(540) ALKOSOUVENIR FROM ZAKOPANE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, alkohole.

(210)
(731)

(210) 490538
(220) 2018 09 13
(731) MICHALSKA KATARZYNA EWA, Michałów-Grabina
(540) ATP ADRION TRADE POLSKA
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490543
(220) 2018 09 13
SUPLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niwy
(540) SUPLOFOL
(510), (511) 1 nawozy.

(210)
(731)

(210) 490544
(220) 2018 09 13
(731) RUSNAK EWELINA ENCEPENCE, Skawa
(540) ENCEPENCE
(510), (511) 41 animacja czasu wolnego, coaching w zakresie życia osobistego, didżeje na przyjęcia i imprezy, specjalne doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych,
doradztwo w zakresie planowania przyjęć, edukacja przedszkolna, edukacja, rozrywka i sport, fotografowanie, karaoke,
usługi związane z organizacją imprez karaoke, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, imprezy kulturalne
i taneczne, informacja o edukacji, nauczanie, montaż lub
nagrywanie dźwięku i obrazu, produkcja nagrań dźwięku
i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, opieka nad dziećmi
podczas imprez okolicznościowych, rozrywkowych i masowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
imprez okolicznościowych, rozrywkowych i masowych,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych,
szkolenia, organizowanie i prowadzenie warsztatów i zajęć
dla dzieci, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub
rozrywki, prowadzenie i organizowanie koncertów, produkcja przedstawień teatralnych, przedszkola, nauczanie, planowanie przebiegu przyjęć (część rozrywkowa), rozrywka,
organizacja i prowadzenie seminariów, urządzanie i organizowanie zajęć sportowych, usługi dla oświaty w zakresie rozrywki i edukacji, usługi związane z rozrywką i dostarczaniem
atrakcji (np.: face-painting, tatuaże brokatowe, kolorowe
warkoczyki, modelowane balony), organizowanie obozów
wakacyjnych w zakresie rozrywki, usługi związane z organizacją wypoczynku, wypożyczanie aparatury oświetleniowej
do dekoracji scenicznych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu rozrywkowego (np. dmuchańce), organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją.
490557
(220) 2018 09 14
NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żarów
(540) ADVENTURE

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 3 kosmetyczne preparaty fryzjerskie, balsamy do włosów, odżywki do włosów, farby do włosów, żele
do włosów, olejki do włosów, pomady do włosów, lakiery do włosów, preparaty do włosów, środki do pielęgnacji
włosów, pianka do włosów, kosmetyki do włosów, szampony do włosów, maseczki do włosów, środki rozjaśniające do włosów, preparaty do koloryzacji włosów, preparaty
do układania włosów, lakiery do układania włosów, preparaty do kuracji włosów, produkty do usuwania farby z włosów, produkty do ochrony farbowanych włosów, produkty
do pielęgnacji farbowanych włosów, kosmetyki, 35 usługi
handlu detalicznego związane z preparatami do włosów,
usługi handlu hurtowego związane z preparatami do włosów, usługi handlu detalicznego związane z kosmetykami,
usługi handlu hurtowego związane z kosmetykami, prowadzenie pokazów handlowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, 41 nauka fryzjerstwa, seminaria edukacyjne w zakresie technik fryzjerskich,
nauczanie i szkolenia.

(531) 06.01.02, 06.01.04, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 6 metale nieszlachetne, 8 narzędzia i przyrządy
(ręcznie sterowane), 11 urządzenia do oświetlania, 16 materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 18 skóra i imitacja
skóry.
490559
(220) 2018 09 14
XLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) xline grupa
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, 35 wynajem urządzeń
biurowych, wynajem urządzeń do kopiowania, projektowanie materiałów reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w związku ze sprzętem biurowym, w szczególności z drukarkami, kopiarkami, niszczarkami, komputerami,
ploterami, 37 naprawa lub konserwacja maszyn drukarskich,
instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie,
konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych,
38 dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, 40 drukowanie, usługi drukowania, 42 wynajem komputerów, wynajem sprzętu komputerowego, wynajem urządzeń peryferyjnych do komputerów, projektowanie
materiałów drukowanych, projektowanie druków.
(210) 490574
(220) 2018 09 14
(731) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa
(540) Dr. Masgutova’s Intensive Clinics
for Neurodevelopment and Reflex Integration
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, 41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów specjalistycznych, publikowanie książek i tekstów niereklamowych,
organizowanie i prowadzenie sympozjów i seminariów,
tłumaczenia, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi terapeutyczne.
(210) 490587
(220) 2018 09 16
(731) SÓJKA-REGDOS RENATA REGDOS.EU, Warszawa
(540) Proszek Holi
(510), (511) 3 barwnik spożywczy lub barwnik kosmetyczny
przeznaczony do barwienia twarzy i ciała, w postaci proszku
lub pudru, używany w szczególności na różnego rodzaju imprezach rozrywkowych.
490588
(220) 2018 09 16
POLSKIE CENTRA DIETETYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Konstantynów Łódzki
(540) POLSKIE CENTRA DIETETYCZNE
(210)
(731)

(531) 01.17.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety dla ludzi, suplementy żywnościowe, żywność
dla diet medycznych, napoje witaminizowane, mineralne
suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, odżywcze suplementy diety, suplementy mineralne do żywności,
suplementy diety zawierające glukozę, białkowe suplementy
diety, preparaty kofeinowe do stymulacji, suplementy diety
zawierające taurynę, suplementy dietetyczne i odżywcze,
dodatki odżywcze, witaminy i preparaty witaminowe, dodatki dietetyczne, dodatki witaminowe i mineralne, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, wody mineralne do celów
medycznych, suplementy diety składające się z aminokwasów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
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z produktami dietetycznymi, suplementami diety, suplementami odżywczymi, suplementami mineralnymi, żywnością dla
diet medycznych, napojami witaminizowanymi, witaminami i preparatami witaminowymi, dodatkami witaminowymi
i mineralnymi, żywnością dietetyczną do celów leczniczych,
wodami mineralnymi do celów medycznych, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, reklama
i marketing, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub
reklamowych, informacja handlowa, usługi świadczone przez
franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu
nimi, usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, 44 doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, usługi
świadczone przez dietetyków, poradnictwo żywieniowe.
(210) 490598
(220) 2018 09 17
(731) KWAŚNIK MARIUSZ, Kędzierzyn-Koźle
(540) VALVEN

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego.
490599
(220) 2018 09 17
NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WATER TECHNOLOGIES
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
(540) MNBF
(510), (511) 11 aeratory do kranów, agregaty klimatyzacyjne, akceleratory ciągu, akumulacyjne ogrzewacze wody,
antyrozpryskowe dysze wylotowe do kranów, aparatura
do odsalania, aparatura do oczyszczania ścieków, aparatura
do filtrowania wody, aparatura do destylacji, nie do celów
naukowych, aparatura do uzdatniania wody, aparatura do suszenia powietrzem, aparatura grzewcza do pieców, aparatura
grzewcza na energię słoneczną, aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura i instalacje do zmiękczania wody, aparatura
i maszyny do oczyszczania powietrza, aparatura jonizacyjna
do uzdatniania powietrza, aparaty jonizujące do oczyszczania powietrza, bojlery do instalacji dostarczających gorącą
wodę, centralne instalacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], centralne
urządzenia klimatyzacyjne, dyfuzory powietrza, elementy
filtrujące do odpowietrzników zbiorników z wodą, elementy filtrujące do przelewów zbiorników z wodą, elementy zabezpieczające do rur wodnych, elementy zabezpieczające
do rur gazowych, filtry do klimatyzacji, filtry do oczyszczania
gazów [części domowych lub przemysłowych instalacji], filtry do oczyszczania powietrza, filtry do oczyszczania wody,
filtry do uzdatniania wody, instalacje chłodnicze, instalacje
do filtrowania wody, instalacje do obróbki wody w procesie osmozy, instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych, instalacje do oczyszczania wód ściekowych, instalacje
do oczyszczania wody deszczowej, instalacje do odsalania,
instalacje do odzyskiwania ciepła z powietrza, instalacje
do ogrzewania wodnego, instalacje do schładzania wody,
instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje i urządzenia
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego,
(210)
(731)
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instalacje nawilżające powietrze, klimatyzatory, maszyny
do dystrybucji wody [automatyczne], parowniki chłodnicze,
parowniki, parowniki do klimatyzatorów, parowniki do użytku w przetwórstwie chemicznym, parowniki spalania pod
powierzchnią cieczy, pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, przemysłowe urządzenia do oczyszczania
powietrza, przemysłowe urządzenia grzewcze, przemysłowe
urządzenia wentylacyjne, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), urządzenia chłodnicze, urządzenia
chłodnicze do użytku komercyjnego, urządzenia chłodzące,
urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do destylacji wody, urządzenia do destylacji do celów przemysłowych,
urządzenia do dezynfekcji wody, urządzenia do dostarczania wody pitnej, urządzenia do filtrowania wody pitnej,
urządzenia do filtrowania wody do użytku przemysłowego,
urządzenia do oczyszczania wody przemysłowej, urządzenia
do oczyszczania wody ściekowej, urządzenia do oczyszczania wody, urządzenia do odsalania wody, urządzenia do odparowywania, urządzenia do odkażania wody, urządzenia
do ogrzewania, urządzenia do schładzania wody, urządzenia
do uzdatniania wody, urządzenia do zaopatrywania w wodę,
urządzenia wentylacyjne zasilane energią słoneczną, urządzenia wytwarzające ciepło, urządzenia zmiękczające wodę
poprzez usuwanie kamienia, urządzenia zmiękczające wodę,
wkłady grzewcze, zasobniki pary, zasobniki ciepłej wody, zasobniki ciepła, zawory do klimatyzatorów, zawory do instalacji zaopatrujących w wodę, zawory do rur, zawory do rur wodociągowych, zawory parowe, zbiorniki ciśnieniowe wody,
zbiorniki na wodę.
490602
(220) 2018 09 17
STUDIO STOMATOLOGII RODZINNEJ DWÓJKA
SPÓŁKA JAWNA MONIKA I SYLWESTER COLONNA-WALEWSCY, Głowno
(540) VR Virtual Rehability
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, dyski do nagrywania, płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania
danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt
przetwarzający dane, komputery, oprogramowanie komputerowe, 10 urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
(210) 490605
(220) 2018 09 17
(731) KWAŚNIK MARIUSZ, Kędzierzyn-Koźle
(540) Fundacja Rozwoju E-COMMERCE
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.03, 26.04.05, 26.11.09
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, audyt działalności gospodarczej, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, optymalizacja stron internetowych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 41 kształcenie
praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 42 doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych,
tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza
lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii
informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, 45 badania prawne, doradztwo w zakresie
bezpieczeństwa fizycznego, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności
intelektualnej, mediacje, monitorowanie praw własności
intelektualnej do celów doradztwa prawnego, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], udzielanie licencji [usługi
prawne] w ramach publikacji oprogramowania, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe,
usługi monitorowania prawnego, usługi prawne związane
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi serwisów
społecznościowych online, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, wynajem nazw domen internetowych, zarządzanie prawami autorskimi.
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(210) 490614
(220) 2018 09 17
(731) MICHALCZEWSKI PAWEŁ MINI ŻURAWIE, Radom
(540) MINI ŻURAWIE WWW.MAEDA.PL PODNIESIEMY
WSZĘDZIE

(531) 15.01.19, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży urządzeń do przenoszenia
i transportu, w szczególności żurawi, 37 wynajem żurawi,
serwisowanie dźwigów, konserwacja i naprawa dźwigów,
usługi mechanicznego podnoszenia w przemyśle budowlanym, 39 usługi dźwigów.
(210) 490616
(220) 2018 09 17
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) Aerofuel
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany,
suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje mineralne, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe,
dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty pobudzające apetyt, batony energetyzujące stanowiące
zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, dodatki
odżywcze.
490618
(220) 2018 09 17
KOWNATY PARK I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Majaland KOWNATY

(210)
(731)

(531)

03.13.04, 03.13.24, 07.11.25, 07.15.25, 07.01.01, 07.01.06,
07.01.24, 01.01.01, 01.01.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi parków rozrywki.
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490619
(220) 2018 09 17
KOWNATY PARK I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Majaland KOWNATY
(210)
(731)

(531)

01.01.01, 01.01.04, 07.01.01, 07.01.06, 07.01.24, 07.11.25,
07.15.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi parków rozrywki.
490620
(220) 2018 09 17
KOWNATY PARK I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Majaland KOWNATY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi parków rozrywki.
490629
(220) 2018 09 17
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) PGG family

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.07.25, 25.07.01
(510), (511) 16 pióra i długopisy, pióra i długopisy [artykuły
biurowe], pióra i długopisy z metali szlachetnych, długopisy
z brokatem do materiałów piśmiennych, bloki [artykuły papiernicze], bloczki do notowania, bloczki do pisania, bloki
papierowe, broszury drukowane, teczki papierowe, teczki
na korespondencję, teczki na listy, teczki [artykuły papiernicze], teczki na dokumenty, teczki [artykuły biurowe], teczki
papierowe [artykuły papiernicze], teczki do użytku biurowego, papierowe rozkładane teczki z przegródkami, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], teczki z kieszonkami
do użytku biurowego, reklamy drukowane, banery wystawowe wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze],
teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], teczki
na dokumenty będące artykułami papierniczymi, 20 balony
reklamowe, balony reklamowe nadmuchiwane powietrzem,
dmuchane balony reklamowe, tablice reklamowe, urządzenia do ekspozycji plakatów, tablice z tworzyw sztucznych
do celów reklamowych [nieświecące], tablice reklamowe
z tworzyw sztucznych [nieświecące], szyldy z tworzyw
sztucznych, tablice reklamowe: szyldy reklamowe z tworzyw sztucznych, stojaki do wystawiania gazet, reklamowe
tablice wystawowe, przenośne stelaże wystawowe na reklamy, 25 koszulki z krótkim rękawem, koszulki polo, koszulki
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kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki bez rękawów, koszulki
z nadrukami, koszulki do tenisa, koszulki do jogi, koszulki dla
dzieci, koszulki dla siatkarzy, funkcjonalne koszulki termoaktywne, koszulki polo z dzianiny, koszulki gimnastyczne
bez rękawów, koszulki do futbolu amerykańskiego, koszulki
z dzianiny typu pique, koszulki sportowe z krótkim rękawem,
koszulki bez rękawów do biegania, koszulki do gry w rugby,
połączenie koszulki z majtkami (bielizna damska), koszulki
sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, czapki sportowe, czapki futrzane, czapki baseballowe, czapki dziane,
czapki narciarskie czapki wełniane, czapki kolarskie: czapki
kucharskie, czapki żołnierskie, czapki bejsbolówki, papierowe
czapeczki używane jako część odzieży, czapki bez daszków,
czapki z pomponem, czapki (nakrycia głowy), czapki z daszkiem, czapki i czapeczki sportowe, czapki do gry w golfa, papierowe czapeczki noszone przez pielęgniarki.
490631
(220) 2018 09 17
ELHURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) elhurt
(510), (511) 9 obwody drukowane do odtwarzania wideo,
płytki ceramiczne zawierające obwody drukowane, obwody
elektryczne i obwody drukowane, elektryczne obwody drukowane, elektroniczne obwody drukowane, obwody drukowane, podzespoły komputerowe, podzespoły elektrotechniczne, podzespoły elektroniczne, optyczne, podzespoły
zasilaczy elektrycznych, urządzenia dla punktów sprzedaży,
systemy do punktów sprzedaży [POS], terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, 40 montaż na zamówienie elektronicznych części składowych do telefonów komórkowych,
montaż na zamówienie elektronicznych części składowych
do urządzeń medycznych, montaż na zamówienie elektronicznych części składowych do urządzeń komunikacyjnych,
montaż na zamówienie elektronicznych części składowych
do osobistych asystentów cyfrowych [urządzeń PDA], produkcja na zamówienie elementów, urządzeń i obwodów
półprzewodnikowych, produkcja na zamówienie komputerów na rzecz osób trzecich, produkcja na zamówienie urządzeń komunikacyjnych na rzecz osób trzecich.
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(531)

27.05.01, 26.05.01, 24.17.25, 26.11.02, 26.11.08, 09.01.10,
04.05.03
(510), (511) 30 lody, lukier do ciast, lukrecja, musy czekoladowe, musy deserowe, owocowe galaretki, puddingi,
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów,
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze do dekoracji ciast, kakao, ciasto na słodkie
wypieki, piernik, bułeczki słodkie, 43 bary szybkiej obsługi,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, rzeźbienie w jedzeniu, usługi barowe, usługi
restauracyjne.
(210) 490672
(220) 2018 09 17
(731) LIN-IWANEJKO YAJIA REDORANGE, Warszawa
(540) DIMSUM

(210)
(731)

490633
(220) 2018 09 17
TRZASKA SEBASTIAN ANACCO DORADZTWO
STARTEGICZNE I SZKOLENIA BIZNESOWE, Kraków
(540) ANACCO
(510), (511) 41 fotoreportaże, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), usługi
edukacyjne świadczone przez szkoły, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, usługi klubowe (rozrywka lub nauczanie), publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, wypożyczanie sprzętu do nurkowania.

(531)

29.01.12, 27.05.01, 26.11.09, 26.13.25, 05.03.13, 05.03.14,
25.07.21
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi gastronomiczne, usługi barów, barów szybkiej obsługi, kawiarni, restauracji, restauracji samoobsługowych, zajazdów, stołówek, przygotowywanie dań na zamówienie oraz
dostawa potraw na zamówienie, usługi cateringowe - przygotowanie dań na zamówienie, dostarczenie ich, obsługa
przyjęć i imprez towarzyskich w miejscu wskazanym przez
zamawiającego, opracowywanie przepisów kulinarnych dla
celów gastronomicznych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(210) 490674
(220) 2018 09 18
(731) THE INTERNATIONAL SCHOOL OF KRAKOW, Kraków
(540) International School of Kraków

(210)
(731)

(531) 24.01.03, 24.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie nauczania i kształcenia dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
(210) 490675
(220) 2018 09 18
(731) THE INTERNATIONAL SCHOOL OF KRAKOW, Kraków
(540) ISK International School of Kraków

(210) 490638
(220) 2018 09 17
(731) GAWROŃSKA MAJA, Warszawa
(540) MAŁA SŁODYCZ CUKIERNIA RZEMIEŚLNICZA

(531) 24.01.03, 24.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie nauczania i kształcenia dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
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(210) 490676
(220) 2018 09 18
(731) THE INTERNATIONAL SCHOOL OF KRAKOW, Kraków
(540) ISK
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(531) 18.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 szyby do pojazdów, szyberdachy do pojazdów, lusterka do pojazdów, 37 instalowanie i montaż szyb
samochodowych, instalowanie i montaż akcesoriów do pojazdów, nakładanie folii zabezpieczających na szyby, konserwacja i naprawa szyb samochodowych.
490694
(220) 2018 09 18
DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka
(540) Dipol Plastic Technology
(210)
(731)

(531) 24.01.03, 24.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie nauczania i kształcenia dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
(210) 490677
(220) 2018 09 18
(731) THE INTERNATIONAL SCHOOL OF KRAKOW, Kraków
(540) International School of Kraków

(531) 24.01.03, 24.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie nauczania i kształcenia dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
(210) 490678
(220) 2018 09 18
(731) THE INTERNATIONAL SCHOOL OF KRAKOW, Kraków
(540)

(531) 24.01.03, 24.01.25, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie nauczania i kształcenia dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
(210) 490680
(220) 2018 09 18
(731) KOWALSKI CEZARY PTERODAKTYL, Warszawa
(540) PTERODAKTYL
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami spożywczymi na bazie daktyli, za pośrednictwem
stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z produktami spożywczymi
na bazie daktyli, za pośrednictwem stacjonarnych punktów
sprzedaży oraz sieci Internet.
490692
(220) 2018 09 18
BUSGLASS CZURCZAK LEŚNIAK SPÓŁKA JAWANA,
Niebylec
(540) BUS GLASS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.11, 29.01.12
(510), (511) 1 politetrafluoroetylenowe powłoki nieprzywierające, mieszaniny termoplastyczne, tworzywa sztuczne
w postaci mas, tworzywa sztuczne w postaci granulek, tworzywa sztuczne w postaci granulek do użytku w przemyśle,
tworzywa sztuczne w postaci pastylek, tworzywa sztuczne
w postaci proszków, tworzywa sztuczne w postaci proszków,
płynów lub past, tworzywa sztuczne w postaci proszków
[do zastosowania w przemyśle], tworzywa sztuczne w postaci past do użytku w przemyśle, 17 materiały z tworzyw
sztucznych w formie profilów jako półprodukty, półprzetworzone substancje z tworzyw sztucznych, powłoki izolacyjne, powłoki przemysłowe [izolacyjne], produkty z tworzyw sztucznych w formie profili [półobrobione], tworzywa
sztuczne półprzetworzone, wytłaczane tworzywa sztuczne
[półprodukty], tworzywa sztuczne formowane wtryskowo,
tworzywa sztuczne w formie wytłaczanej do użytku w produkcji, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane
w produkcji, materiał z tworzywa sztucznego w postaci wytłaczanej do użytku w produkcji, produkty wykonane z politetrafluoroetylenu (PTFE), folie z politetrafluoroetylenu i półprodukty z politetrafluoroetylenu, 40 przetwarzanie tworzyw
sztucznych, formowanie materiałów z tworzyw sztucznych,
obróbka materiałów z tworzyw sztucznych w celu produkcji form z tworzyw sztucznych, obróbka i przetwarzanie
materiałów z tworzyw sztucznych, obróbka produktów wykonanych z politetrafluoroetylenu (PTFE), 42 projektowanie
produktów przemysłowych, opracowywanie produktów,
projektowanie produktów, doradztwo w zakresie opracowywania produktów, projektowanie i opracowywanie produktów przemysłowych, projektowanie i opracowywanie
produktów inżynieryjnych, prace badawczo - rozwojowe
w zakresie nowych produktów dla osób trzecich w dziedzinie tworzyw sztucznych.
490695
(220) 2018 09 18
DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka
(540) 4FLON

(210)
(731)

(531) 26.05.08, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 materiały z tworzyw sztucznych w formie
profilów jako półprodukty, półprzetworzone termoplastyczne żywice polimerowe do użytku w produkcji, półprzetworzone substancje z tworzyw sztucznych, powłoki
izolacyjne, powłoki przemysłowe [izolacyjne], produkty
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z tworzyw sztucznych w formie profili [półobrobione],
tworzywa sztuczne półprzetworzone, wytłaczane tworzywa sztuczne [półprodukty], tworzywa sztuczne formowane wtryskowo, tworzywa sztuczne w formie wytłaczanej do użytku w produkcji, tworzywa sztuczne w formie
wyciśniętej stosowane w produkcji, materiał z tworzywa
sztucznego w postaci wytłaczanej do użytku w produkcji, produkty wykonane z politetrafluoroetylenu (PTFE),
folie z politetrafluoroetylenu i półprodukty z politetrafluoroetylenu, 40 wytwarzanie na zamówienie składników
termoplastycznych, przetwarzanie tworzyw sztucznych,
formowanie materiałów z tworzyw sztucznych, obróbka
materiałów z tworzyw sztucznych w celu produkcji form
z tworzyw sztucznych, obróbka i przetwarzanie materiałów
z tworzyw sztucznych, obróbka produktów wykonanych
z politetrafluoroetylenu (PTFE), 42 projektowanie produktów przemysłowych, opracowywanie produktów, projektowanie produktów, doradztwo w zakresie opracowywania
produktów, projektowanie i opracowywanie produktów
przemysłowych, projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, prace badawczo - rozwojowe w zakresie nowych produktów dla osób trzecich w dziedzinie
tworzyw sztucznych.
(210) 490705
(220) 2018 09 18
(731) PIRÓG MARCIN, Kielce
(540) FIRSTSTEPS

(531) 02.09.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 prowadzenie usług w zakresie: edukacja
w zakresie tańca i zabaw dla dzieci, nauczanie tańca, instruktaż do gimnastyki, usługi związane z organizacją
imprez karaoke, organizowanie konkursów piękności, nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, produkcja
filmów na taśmach wideo, prowadzenie zajęć fitness, nauczanie przedszkolne, realizacja spektakli, widowiska rozrywkowe, usługi trenerskie.
(210) 490714
(220) 2018 09 19
(731) ROMOWICZ JAKUB, Kraków
(540) Szczypta-Natury Podróże z przyprawami...

Nr ZT45/2018

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi gwarancyjne, 37 informacja o naprawach, 42 usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki.
490727
(220) 2018 09 19
MEDIA SATURN HOLDING POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GWARANCJA PLUS KOMFORT & OCHRONA
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi gwarancyjne, 37 informacja o naprawach, 42 usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki.
490730
(220) 2018 09 19
MEDIA SATURN HOLDING POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GWARANCJA PLUS KOMFORT

(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi gwarancyjne, 37 informacja o naprawach, 42 usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki.
490731
(220) 2018 09 19
MEDIA SATURN HOLDING POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GWARANCJA PLUS OCHRONA

(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi gwarancyjne, 37 informacja o naprawach, 42 usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki.
490732
(220) 2018 09 19
MEDIA SATURN HOLDING POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GWARANCJA PLUS PROFESSIONAL
(210)
(731)

(531)

05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05,
29.01.13
(510), (511) 30 przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy
jednorodne, zioła, herbaty, mieszanki herbat.
490726
(220) 2018 09 19
MEDIA SATURN HOLDING POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GWARANCJA PLUS

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 36 usługi gwarancyjne, 37 informacja o naprawach, 42 usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki.
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490733
(220) 2018 09 19
MEDIA SATURN HOLDING POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GWARANCJA PLUS MINIMAX
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 36 usługi gwarancyjne, 37 informacja o naprawach, 42 usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki.
490734
(220) 2018 09 19
SZEWCZYK JACEK ZAKŁAD ELEKTRONIKI COMPAS,
Jabłonna
(540) COMPAS

(210)
(731)
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temperówki (do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne),
torebki do pakowania, (koperty, woreczki) z papieru lub tworzyw sztucznych, torby papierowe, zeszyty (do pisania lub
rysowania), kartki z życzeniami, zakładki do książek, 41 fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych. informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie
balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), organizowanie konkursów (szkolenie), organizowanie
konkursów (edukacja i rozrywka), planowanie przyjęć, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, sport (wypożyczanie
sprzętu), usługi muzeów, usługi parków rozrywki, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, wystawianie spektakli na żywo.
490765
(220) 2018 09 20
INSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Limanowa
(540) INSTAR
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 elektroniczne systemy kontroli dostępu.
490740
(220) 2018 09 19
DNB ASSETS HOLDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Pomerania OUTLET

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 20.05.15, 26.05.18
(510), (511) 35 wynajmowanie miejsc na umieszczenie
ogłoszeń i reklam, pośrednictwo handlowe, organizowanie,
prowadzenie i obsługa akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych, 36 usługi w zakresie wynajmu lub dzierżawy
powierzchni na cele handlowe, usługowe i biurowe, usługi
w zakresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, 41 organizowanie, prowadzenie i obsługa imprez artystycznych,
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, festynów, konkursów, imprez plenerowych, wystaw z dziedziny kultury
i edukacji.
(210) 490746
(220) 2018 09 19
(731) STOWARZYSZENIE DELTA, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) Piękna i niepodległa
(510), (511) 16 afisze, plakaty, atlasy, albumy do wklejania,
bilety, bielizna stołowa papierowa, biuletyny informacyjne,
bloki (artykuły papiernicze), broszury, czasopisma (periodyki),
opakowania do butelek z kartonu lub papieru, fotografie (wydrukowane), gazety, girlandy papierowe, odbitki graficzne,
kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty (artykuły piśmienne), książki, zakładki do książek, mapy
(geograficzne), naklejki, nalepki (materiały piśmienne), linijki
rysownicze, notatniki (notesy), komiksy, mapy (geograficzne),
obrazy i zdjęcia, artykuły papiernicze, podstawki do długopisów i ołówków, podstawki pod kufle do piwa, publikacje
(drukowane), pudełka kartonowe, pudełka papierowe (z papieru lub kartonu), reprodukcje graficzne, rysunki, stemple
(do pieczętowania), przybory szkolne (artykuły piśmienne),

(531)

29.01.11, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.04.04, 26.04.05,
26.03.23, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.12
(510), (511) 8 narzędzia ręczne budowlane, do naprawy
i konserwacji.
(210) 490766
(220) 2018 09 20
(731) The Juice Plus+ Company, LLC, Collierville, US
(540) LIFT BY JUICE PLUS+
(510), (511) 32 mieszanki do napojów, mianowicie proszki
do łączenia z wodą stosowane do przygotowywania napojów zawierających kofeinę i witaminy z grupy B z naturalnych
źródeł dla energii i azotanów z naturalnych źródeł dla zwiększenia regeneracji mięśni po treningu.
(210) 490767
(220) 2018 09 20
(731) JANIK PIOTR PIK PLAST, Lubin
(540) PU SAFE
(510), (511) 17 farby izolacyjne, taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, uszczelnienia wodoodporne, wypełnienia do szczelin kompensacyjnych, zaprawy izolacyjne.
(210) 490770
(220) 2018 09 20
(731) DZIAŁAK BARTOSZ, Konin
(540) Promoceo.pl
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(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.21, 18.01.19
(510), (511) 35 bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, reklama,
reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rozpowszechnianie reklam, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, pisanie
scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych,
produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu
detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania,
usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów
nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi marketingowe, usługi public relations, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw, usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen,
usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych.
(210) 490773
(220) 2018 09 20
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) ADAXTRO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi, mianowicie inhibitory trombiny.
490775
(220) 2018 09 20
BOMBA JUSTYNA LOKOMOTYWA GABINET
TERAPEUTYCZNY DLA DZIECI, Skomielna Biała
(540) LOKOMOTYWA Gabinet Terapeutyczny
(210)
(731)

29.01.14, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.08
(510), (511) 41 informacja o edukacji, nauczanie, edukacja,
organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, zajęcia zorganizowane dla dzieci, 44 porady psychologiczne, usługi terapii głosu i terapii logopedycznej.
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(210) 490778
(220) 2018 09 20
(731) ZBOROWSKI JÓZEF, Chochołów
(540) TARGI CIEŚLI CHOCHOŁÓW

(531)

29.01.15, 07.01.08, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 26.04.07
(510), (511) 35 organizacja targów w celach handlowych
i reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów
handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych
i reklamowych.
490780
(220) 2018 09 20
LIZARD MEDIA P. BILIŃSKI M. WIECZOREK SPÓŁKA
JAWNA, Bielsko-Biała
(540) LIZARD MEDIA
(210)
(731)

(531) 03.11.10, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 tworzenie platform internetowych do handlu
elektronicznego, programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, konserwacja oprogramowania
używanego w obszarze handlu elektronicznego, doradztwo
związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, hosting platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet, usługi
doradcze związane z oprogramowaniem używanym w obszarze handlu elektronicznego, tworzenie, projektowanie
i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie dedykowanych aplikacji internetowych.
(210) 490782
(220) 2018 09 20
(731) WASIŁYSZYN ANNA LABERGE, Elbląg
(540) Dr. Decker

(531)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki czyszczące do celów gospodarstwa
domowego, detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, preparaty do usuwania plam do artykułów gospodarstwa domowego, detergenty piorące do użytku
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w gospodarstwie domowym, środki do płukania do prania,
środki do zmywania naczyń, preparaty do czyszczenia podłóg, proszki do prania, środki do prania tkanin, środki czyszczące, środki do mycia szkła, tabletki do zmywarek, proszek
do zmywarek, detergenty do zmywarek do naczyń, sole
wybielające, środki do czyszczenia toalet, mydła, szampony,
preparaty zapachowe, środki zapachowe do pomieszczeń.
(210) 490788
(220) 2018 09 20
(731) HRYNKIEWICZ-STRUSS JACEK, Parzniew
(540) STRUSS
(510), (511) 9 urządzenia do odtwarzania dźwięku, głośniki,
przewody akustyczne.
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(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 3 wyroby toaletowe: surowce kosmetyczne, kosmetyki - preparaty myjące do ciała i włosów, preparaty pielęgnacyjne do ciała i włosów, preparaty perfumeryjne, detergenty i wyroby piorące tzw. kosmetyki dla domu (np. proszki
do prania, tabletki do zmywarki, płyn do mycia podłóg).
490826
(220) 2018 09 21
TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) MicroShield
(210)
(731)

(210) 490792
(220) 2018 09 20
(731) GAWKOWSKI KRZYSZTOF PLATRONIK, Legionowo
(540) PLATRONIK

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety,
produkty farmaceutyczne, naturalne środki lecznicze, substancje dietetyczne do celów leczniczych.

(531)

490827
(220) 2018 09 21
TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) MicroShield
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety,
produkty farmaceutyczne, naturalne środki lecznicze, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

27.05.05, 27.05.17, 26.03.04, 26.03.05, 26.03.16, 29.01.13,
07.01.08
(510), (511) 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy
dźwiękowe, alarmy pożarowe, aparatura do kontrolowania
temperatury, artykuły optyczne, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, dyski magnetyczne, dyski
optyczne, dzwonki jako urządzenia ostrzegające, dzwonki
alarmowe elektryczne, dzwonki sygnalizacyjne, elektryczne
urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, fotometry, grodzie akumulatorów elektrycznych,
gwizdki alarmowe, kamery wideo, kamery przemysłowe,
nośniki do rejestracji dźwięku, przyrządy obserwacyjne, rejestratory przemysłowe, rejestratory audio-wideo, urządzenia
monitorujące, inne niż do celów medycznych, wykrywacze
jako detektory, 35 analizy rynkowe, badania marketingowe,
badania opinii publicznej, badania rynku, handel detaliczny
(oferowanie produktów w mediach), doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w punktach informacji konsumenckiej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie w mediach produktów dla celów sprzedaży detalicznej,
targi organizowane w celach handlowych lub reklamowych,
zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz
osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą.
490797
(220) 2018 09 21
KRASNODĘBSKA-GWARDZIK ALEKSANDRA SVOJE,
Białystok
(540) SVOJE

(210)
(731)

(210)
(310)
(731)
(540)

490828
(220) 2018 09 21
634-2018
(320) 2018 03 22
(330) SK
Rarus s.r.o., Bratysława, SK
poké bar

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 16 papier, afisze, plakaty, tablice ogłoszeniowe
z kartonu lub papieru, kartki papieru, karton, tuby z tektury, skoroszyty do dokumentów, papier do zawijania, papier
do pisania jako papier listowy, papierowe nakrycia stołowe
jako obrusy, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw
sztucznych jako koperty lub woreczki, maty stołowe z papieru, pudełka z papieru lub kartonu, koperty na butelki z papieru lub kartonu, papierowe podkładki pod szklanki, folie
z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania,
etykiety z papieru lub kartonu, chłonne arkusze papieru lub
plastiku do pakowania żywności, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, materiały
opakowaniowe amortyzujące oraz do wyściełania z papieru
lub kartonu, plastikowe opakowania do celów spożywczych
(za wyjątkiem pojemników), chusteczki do nosa jako chusteczki papierowe, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, serwetki stołowe papierowe, maty stołowe z papieru,
39 przewożenie, pakowanie towarów, usługi kurierskie dotyczące wiadomości lub towarów, dostarczanie wiadomości,
dostawa żywności, transport, dostarczanie posiłków, dostawa towarów, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi restauracyjne, bary
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szybkiej obsługi jako snack bary, usługi barowe, restauracje
samoobsługowe, stołówki, kafeterie jako bufety, usługi restauracji washoku.
490830
(220) 2018 09 21
CIECH R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Vasco POLSKA
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
02.09.15, 05.11.10, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 40 usługi w zakresie ochrony środowiska obejmujące gospodarkę odpadami nieorganicznymi, w szczególności zbieranie, rekultywację, segregację, obróbkę,
przetwarzanie, unieszkodliwianie, usuwanie oraz odzysk surowców z odpadów nieorganicznych, doradztwo związane
z gospodarką odpadami nieorganicznymi, 42 projektowanie
obiektów i urządzeń związanych z ochroną środowiska, doradztwo związane z ochroną środowiska, usługi konsultingowe polegające na opracowywaniu programów, raportów,
opracowań i analiz związanych z ochroną środowiska i odpadami nieorganicznymi.
490831
(220) 2018 09 21
LUBOMIRSKI-LANCKOROŃSKI JAN EUGENIUSZ,
Warszawa
(540) PALAZZO MURANO WARSZAWA
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.12, 07.01.01, 07.01.24
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, wynajem powierzchni biurowych, 37 budownictwo mieszkaniowe
i komercyjne.
(210) 490832
(220) 2018 09 21
(731) BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) KOKOS.

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.03.11, 05.03.11,
05.03.13, 05.03.14, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 35 marketing bezpośredni, usługi marketingu
bezpośredniego, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, marketing finansowy, marketing internetowy,
dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem
stron internetowych, usługi reklamowe, usługi reklamowe
i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe online,
usługi promocyjne, usługi reklamowe za pośrednictwem
baz danych, usługi reklamowe za pośrednictwem Interne-
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tu, przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą komputerowej bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami,
komputerowe zarządzanie bazami danych, dostarczanie
informacji handlowych, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji biznesowych
i handlowych online, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji handlowych z internetowych
baz danych, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu,
udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych
online w Internecie, udostępnianie skomputeryzowanych
informacji handlowych, udostępnianie informacji handlowych, 36 dokonywanie transakcji finansowych, elektroniczne przetwarzanie płatności, elektroniczne przetwarzanie
płatności za pośrednictwem światowej sieci komputerowej,
elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, finansowanie pożyczek, kredytów
hipotecznych i gwarancji, finansowanie pożyczek ratalnych,
komputerowe usługi informacyjne dotyczące zarządzania finansami, obsługa płatności, obsługa transakcji finansowych
online, osobiste usługi finansowe, organizowanie i udzielanie pożyczek za zabezpieczeniem, organizowanie pożyczek
ratalnych, pośrednictwo w usługach finansowych, pożyczki
ratalne, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, przetwarzanie płatności elektronicznych, przetwarzanie
płatności elektronicznych dokonywanych przy użyciu przedpłaconych kart, przygotowanie umów pożyczkowych, skomputeryzowane usługi bankowe, skomputeryzowane usługi
finansowe, skomputeryzowane usługi dotyczące danych
finansowych, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych,
udostępnianie kredytów i pożyczek, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej,
udzielanie kredytów, udzielanie kredytów konsumenckich,
udzielanie pożyczek indywidualnych, udzielanie pożyczek
pod zabezpieczenia, udzielanie pożyczek zabezpieczonych,
usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu
i za pomocą telefonu, usługi finansowe świadczone przez
telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej
lub Internetu, usługi finansowe, usługi finansowania, usługi
płatności finansowych, usługi płatności w handlu elektronicznym, usługi pośrednictwa finansowego, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi w zakresie
elektronicznych płatności, usługi w zakresie finansowania
i pożyczek, usługi w zakresie płatności zdalnych, usługi ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe dotyczące kredytów,
usługi zarządzania w zakresie transakcji związanych z pożyczkami, usługi związane z transakcjami finansowymi,
zautomatyzowane usługi płatnicze, zarządzanie finansami,
42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów informatycznych, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, tworzenie
platform internetowych do handlu elektronicznego, opracowywanie, wdrożenie, instalacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego w zakresie systemów informatycznych
związanych z finansami, opracowywanie, instalacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego dotyczącego
obsługi transakcji finansowych, usługi projektowania oprogramowania komputerowego, utrzymanie oprogramowania
komputerowego.
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(210) 490833
(220) 2018 09 21
(731) RUGAŁA JANUSZ ARCOTECH, Opole
(540) MeasureMe
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
hurtowej, detalicznej, internetowej, wysyłkowej oraz bezpośredniej: sprzętu i akcesoriów do przetwarzania danych
(elektrycznych i mechanicznych), systemów przetwarzania
danych, urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych, przyrządów mierniczych do wykrywania i monitorowania, wskaźników i kontrolerów, urządzeń pomiarowych,
elektronicznych czujników pomiarowych, mierników elektronicznych, urządzeń zabezpieczających, ochronnych i sygnalizacyjnych, alarmów i urządzeń ostrzegawczych, elektronicznych osobistych urządzeń alarmowych, elektrycznych
urządzeń alarmowych, odbiorników sygnalizacji alarmowej,
nadajników sygnalizacji alarmowej, alarmowych systemów
bezpieczeństwa (innych niż do pojazdów), urządzeń i instrumentów sygnalizacyjnych, urządzeń do kontroli bezpieczeństwa, mechanizmów kontroli dostępu.
490834
(220) 2018 09 21
KANIA URSZULA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
KANPOL, Libiąż
(540) BIAŁA RÓŻA RESTAURACJA
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15, 05.05.01,
05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
tymczasowe zakwaterowanie, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, kawiarnia, oferowanie żywności i napojów dla gości, organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, restauracje, serwowanie żywności i napojów, świadczenie usług cateringowych, organizowanie przyjęć.
490836
(220) 2018 09 21
COPERNICUS INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) COPERNICUS AGENT FIRMY INWESTYCYJNEJ

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 26.04.03,
26.04.04, 26.04.05, 26.04.06, 26.04.13, 01.01.01, 01.01.02,
01.01.09, 27.01.03
(510), (511) 36 działalność finansowa - usługi doradztwa finansowego, usługi finansowe, 45 usługi prawne - doradztwo
prawne w zakresie świadczonych usług finansowych.
490838
(220) 2018 09 21
COPERNICUS CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa;
COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa;
COPERNICUS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa;

(210)
(731)
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COPERNICUS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) COPERNICUS

(531)

01.01.01, 01.01.02, 01.01.09, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.05,
26.04.06, 26.04.13, 27.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24,
29.01.12
(510), (511) 36 działalność finansowa - usługi doradztwa finansowego, usługi finansowe, 45 usługi prawne - doradztwo
prawne w zakresie świadczonych usług finansowych.
(551) wspólne prawo ochronne
490840
(220) 2018 09 21
TROPS COATINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) FarCo
(510), (511) 2 emalie [lakiery], lakier asfaltowy, lakier bitumiczny, lakiery i pokosty, rozcieńczalniki do lakierów, utrwalacze [lakiery], szkliwo [farby, lakiery], farby aluminiowe, farby bakteriobójcze, farby ceramiczne, farby i farby mocno
rozcieńczone, farby ognioodporne, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby wodne, folie metalowe do stosowania
w malarstwie, dekorowaniu, drukarstwie i sztuce, metale
w proszku do stosowania w malarstwie, dekorowaniu, drukarstwie i sztuce, oleje przeciwrdzewne, podkłady, powłoki,
powłoki do krycia smołowaną tekturą [farby], powłoki zabezpieczające przed korozją podwozie pojazdów, preparaty
ochronne do metali, preparaty zapobiegające matowieniu
metali, proszki do srebrzenia, próbki farb w formie łat stosowane przed malowaniem do przetestowania kolorów
[do wielokrotnego nakładania], preparaty zabezpieczające
przed rdzą, rozcieńczalniki do farb, sykatywy [środki wysuszające] do farb, środki zabezpieczające przed rdzą, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], wiążące środki do farb, 17 farby
izolacyjne.
(210)
(731)

(210) 490841
(220) 2018 09 21
(731) RUGAŁA JANUSZ ARCOTECH, Opole
(540) Beauty Limited
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, internetowej, wysyłkowej oraz bezpośredniej: kosmetyków, kremów do twarzy i ciała, serum do twarzy
i ciała, balsamów i lotionów do twarzy i ciała, masła do ciała,
emulsji do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała, toników
do twarzy i ciała, wody termalnej, wody kosmetycznej, produktów do demakijażu, kosmetyków do makijażu, środków
do pielęgnacji włosów, szamponów, produktów do depilacji,
lakierów do paznokci, preparatów do pielęgnacji paznokci,
olejków kosmetycznych, produktów kosmetycznych zapewniających ochronę przeciwsłoneczną, środków do czyszczenia zębów, środków do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produktów do higieny ciała, żeli, kremów, płynów i olejków pod
prysznic i do kąpieli, soli kąpielowych do celów innych niż
lecznicze, chusteczek kosmetycznych zawierających preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski do ciała w proszku
[do użytku kosmetycznego], maseczki do twarzy, maseczki
do ciała, maseczki do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki na oczy, maseczki do ciała w kremie, maseczki
do twarzy do celów toaletowych, maseczki zwężające pory
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stosowane jako kosmetyki, maseczki do stóp do pielęgnacji
skóry, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, przybory i urządzenia do pielęgnacji urody, w tym urządzenia do wykonywania zabiegów na twarz i ciało, urządzenia do peelingu,
urządzenia do zabiegów przeciwstarzeniowych, urządzenia
do depilacji, przybory i urządzenia do pielęgnacji paznokci,
prostownice i lokówki do włosów, urządzenia kosmetyczne
służące do wykonywania zabiegów mikronakłuwania skóry,
aparaty do masażu, aparatura do mikrodermabrazji, urządzenia do: dermabrazji, leczenia cellulitu, elektrostymulacji,
jontoforezy, jonoforezy, sonoforezy, peelingu kawitacyjnego,
lipolizy, urządzenia wykorzystujące laser frakcyjny, urządzenia wykorzystujące światło IPL.
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(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18, 14.03.03
(510), (511) 9 odzież ochronna przeciw promieniowaniu,
odzież ochronna chroniąca przed urazami, odzież ochronna
chroniąca przed wypadkami lub urazami, izolowana odzież
ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub urazami,
ochronna odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub
urazami, ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami].
(210) 490860
(220) 2018 09 24
(731) BARSZCZ PAULINA VISAGE STUDIO, Rumia
(540) VISAGE STUDIO STYLIZACJA RZĘS

490842
(220) 2018 09 21
NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żarów
(540) Pióro Patriotyczne
(510), (511) 16 pióra [artykuły biurowe], pióra wieczne, pióra
kulkowe, pióra żelowe, długopisy, ołówki, cienkopisy, notesy,
kalendarze.

(210)
(731)

(210) 490857
(220) 2018 09 24
(731) KURSKI MICHAŁ SZANOWNI PAŃSTWO, Warszawa
(540) EL PUERTITO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.14, 26.04.18, 02.09.04
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne.
(210) 490862
(220) 2018 09 24
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) Thionerv 600 Suplement Diety KWAS ALFA-LIPONOWY

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.01.16, 27.01.06, 18.03.23, 26.11.13
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, prowadzenie restauracji, restauracji samoobsługowych, restauracji z grillem, barów, barów przekąskowych, barów sałatkowych, barów szybkiej obsługi, kafeterii, bufetów, lodziarni,
cukierni, kawiarni, herbaciarni, pizzerii, pubów, winiarni,
stołówek, food-trucków, zaopatrzenie w żywność klubów
nocnych, usługi mobilnych restauracji, przygotowywanie
posiłków, przygotowywanie napojów, usługi cateringowe,
zapewnianie jedzenia i napojów na imprezach, bankietach
i przyjęciach, organizowanie bankietów, organizowanie
przyjęć, organizowanie posiłków w hotelach, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, serwowanie jedzenia i napojów, doradztwo
kulinarne, udostępnianie informacji związanych z przygotowaniem żywności i napojów.
490858
(220) 2018 09 24
KASIEWICZ JACEK STANISŁAW HEAT SERWIS,
Sędziszów
(540) GloveTech

(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.12, 26.04.18,
26.11.13
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne, preparaty
do celów medycznych, preparaty witaminowe, preparaty
wspomagające leczenie, preparaty witaminowe z selenem
i kwasem alfa-liponowym, preparaty antyoksydacyjne, preparaty wspomagające odporność na choroby.
490870
(220) 2018 09 24
CALFERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Fertygold
(510), (511) 1 nawozy, nawozy azotowe, środki chemiczne
dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom.
(210)
(731)

(210) 490875
(220) 2018 09 24
(731) PAŚCIAK KRZYSZTOF, Bachórz
(540) DUCH PODHALA
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
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490882
(220) 2018 09 24
VICENTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) VICENTI ITALIA
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.18, 24.17.02
(510), (511) 25 odzież, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
w związku z odzieżą za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach
handlowych i gospodarczych, handel (zarządzanie w zakresie zamówień w -), 43 pizzerie, usługi restauracyjne, usługi
kateringowe.
(210) 490918
(220) 2018 09 25
(731) KUBATEK JOLANTA FASTEPS, Bielsko-Biała
(540) fasteps

(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania biznesowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, marketing ukierunkowany, obróbka tekstów,
optymalizacja stron internetowych, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych,
usługi marketingowe, usługi public relations, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych.
(210) 490920
(220) 2018 09 25
(731) ŁAWNICZAK ANDRZEJ KREATORNIA SMAKU, Gdynia
(540) Zupa Bursztynowa
(510), (511) 29 zupy, koncentraty zup, żywność przygotowywana z ryb, wywar rybny, buliony, preparaty do produkcji
bulionów, ekstrakty do zup, 41 usługi edukacyjne dotyczące
gotowania, usługi edukacyjne związane z technologią żywności, doradztwo w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, usługi konsultacyjne w dziedzinie zawodów kulinarnych, szkolenia w zakresie cateringu, 43 usługi restauracyjne,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
doradztwo kulinarne, katering obejmujący żywność i napoje
na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność,
usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej,
porady dotyczące przepisów kulinarnych, usługi osobistych
kucharzy, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi doradcze w zakresie
przygotowania żywności, serwowanie żywności i napojów
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dla gości, oferowanie żywności i napojów dla gości, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności
i napojów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, usługi w zakresie
gotowania posiłków, usługi cateringu zewnętrznego, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem.
(210) 490921
(220) 2018 09 25
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) MAGNUSIE
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające
się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.
(210) 490922
(220) 2018 09 25
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) MAGPRIMKI
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające
się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.
(210) 490924
(220) 2018 09 25
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) PRIMAFLEX
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające
się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.
(210) 490926
(220) 2018 09 25
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) MENOPRIM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające
się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.
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(210) 490927
(220) 2018 09 25
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) PREGNAPRIM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające
się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.
(210) 490928
(220) 2018 09 25
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) NORMAG
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające
się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.
(210) 490929
(220) 2018 09 25
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) MAGPRIM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające
się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.
(210) 490930
(220) 2018 09 25
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) HYDROSLIMMER
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające
się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.
(210) 490934
(220) 2018 09 25
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) LIPOSLIMMER
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprze-
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znaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające
się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.
(210) 490935
(220) 2018 09 25
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) LIPISLIMMER
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające
się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.
(210) 490942
(220) 2018 09 25
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) OPTILUTEN
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające
się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.
(210) 490943
(220) 2018 09 25
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) PRIMAFEM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające
się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.
(210) 490944
(220) 2018 09 25
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) FEMILAN
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające
się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.
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(210) 490946
(220) 2018 09 25
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) LIVERSLIM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające
się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.
(210) 490947
(220) 2018 09 25
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) HEPAPRIM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające
się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.
(210) 490948
(220) 2018 09 25
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) HEPARIS
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające
się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.
(210) 490949
(220) 2018 09 25
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) VITAPRIM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające
się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.
(210) 490950
(220) 2018 09 25
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) BIOVITON
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi,
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suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające
się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.
490951
(220) 2018 09 25
HG GRAND INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gołków
(540) free massage

(210)
(731)

(531) 26.03.04, 26.03.06, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, medyczne przyrządy terapeutyczne, aparatura
do wzmacniania ciała [terapeutyczna], urządzenia do terapeutycznego wzmacniania ciała, maszyny do ćwiczeń do celów terapeutycznych, urządzenia do ćwiczenia rąk do użytku terapeutycznego, przyrządy do ćwiczeń [ekspandery]
do leczenia medycznego, przyrządy kręgarskie, stymulatory
nerwów i mięśni, urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, urządzenia do ćwiczeń fizycznych,
do użytku medycznego, urządzenia do ćwiczeń fizycznych
do celów leczniczych, urządzenia do ćwiczeń fizycznych
do celów medycznych, urządzenia do leczniczego wzmacniania mięśni, urządzenia do leczniczej stymulacji mięśni,
urządzenia do symulacji ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, urządzenia do wzmacniania mięśni do użytku
w rehabilitacji medycznej, lampy do nagrzewania do użytku
medycznego, promienniki podczerwieni do celów terapeutycznych, przezskóme elektryczne stymulatory mięśni, przezskórne elektryczne stymulatory nerwów, przyrządy do terapii ciepłem, rtęciowe lampy lukowe do celów leczniczych,
lampy ultrafioletowe do celów medycznych, urządzenia
do elektrostymulacji do użytku w leczeniu terapeutycznym,
urządzenia do elektrycznej stymulacji mięśni, urządzenia
do terapii cieplnej, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi informacyjne związane z następującymi towarami: urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji,
medyczne przyrządy terapeutyczne, aparatura do wzmacniania ciała [terapeutyczna], urządzenia do terapeutycznego
wzmacniania ciała, maszyny do ćwiczeń do celów terapeutycznych, urządzenia do ćwiczenia rąk do użytku terapeutycznego, przyrządy do ćwiczeń [ekspandery] do leczenia
medycznego, przyrządy kręgarskie, stymulatory nerwów
i mięśni, urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, urządzenia do ćwiczeń fizycznych, do użytku
medycznego, urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów
leczniczych, urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów
medycznych, urządzenia do leczniczego wzmacniania mięśni, urządzenia do leczniczej stymulacji mięśni, urządzenia
do symulacji ćwiczeń fizycznych do celów medycznych,
urządzenia do wzmacniania mięśni do użytku w rehabilitacji
medycznej, lampy do nagrzewania do użytku medycznego, promienniki podczerwieni do celów terapeutycznych,
przezskórne elektryczne stymulatory mięśni, przezskórne
elektryczne stymulatory nerwów, przyrządy do terapii ciepłem, rtęciowe lampy lukowe do celów leczniczych, lampy
ultrafioletowe do celów medycznych, urządzenia do elektrostymulacji do użytku w leczeniu terapeutycznym, urządze-
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nia do elektrycznej stymulacji mięśni, urządzenia do terapii
cieplnej, informacja marketingowa, kompilacja, produkcja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja
ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, marketing towarów i usług na rzecz
innych, planowanie strategii marketingowych, promocja
sprzedaży, promowanie działalności gospodarczej, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów
i usług osób trzecich w internecie, przygotowanie materiałów reklamowych, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla
osób trzecich, oferowanie próbek produktów, prezentacja
firm oraz ich towarów i usług w internecie, promocyjne
usługi handlowe, przygotowywanie prezentacji w celach
reklamowych, reklama i marketing, reklamowanie towarów
innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, usługi promocyjne
i reklamowe, usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji
nowych produktów, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem internetu i innych mediów, usługi
w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usługi wprowadzania produktów na rynek.
(210)
(731)
(540)

Nr ZT45/2018

490964
(220) 2018 09 25
GOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) LACTIFEMINAL
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe,
nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów
medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność
dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry,
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy.
(210)
(731)

(210) 490965
(220) 2018 09 25
(731) RYBICKI ADAM, Lublin
(540) JUST JUMP FITNESS
(510), (511) 41 prowadzenie zajęć fitness, usługi fitness klubów, usługi szkoleniowe i trenerskie w zakresie klubu fitness.
490966
(220) 2018 09 25
ELEKTROSKANDIA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) enexon

(210)
(731)

490956
(220) 2018 09 25
GREMI PERSONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 29.01.12
(510), (511) 35 leasing pracowniczy, outsourcing [doradztwo biznesowe], rekrutacja personelu.
(210) 490957
(220) 2018 09 25
(731) JASIŃSKI JAKUB SETA, Szczecin
(540) Prywatka

(531) 01.15.03, 26.02.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 8 przecinaki, przyrządy tnące, 11 oprawy oświetleniowe, 25 koszulki z krótkim rękawem, odzież robocza,
35 usługi handlu hurtowego i detalicznego produktami
i materiałami elektrotechnicznymi, 39 dostawa towarów,
magazynowanie, usługi logistyczne, pakowanie towarów,
42 audyt energetyczny, audyt oświetlenia.
490987
(220) 2018 09 25
SH&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) Premium Hostel
(210)
(731)

(531) 22.01.25, 22.03.01, 22.03.05, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne.

(531) 16.01.04, 16.01.15, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 41 dyskoteki, imprezy taneczne, nocne kluby, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja przyjęć, usługi
klubów nocnych, usługi świadczone przez kluby rozrywkowe, 43 bary, puby, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, usługi barów i restauracji, usługi
cateringowe, usługi ogródków piwnych.

490988
(220) 2018 09 25
SH&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) marmota hostel

(210)
(731)
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(531) 03.05.05, 03.05.20, 03.05.24, 26.01.03, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne.
490989
(220) 2018 09 25
SH&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) tatamka hostel

(210)
(731)

(531)

03.04.01, 03.04.04, 03.04.23, 03.04.24, 03.04.26,
27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne.
490998
(220) 2018 09 26
HOGER MB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec
(540) HOGER MB

(210)
(731)

(531) 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji, następujących towarów: artykuły malarskie, pędzle malarskie, pędzle
używane przez malarzy pokojowych, metal w postaci folii
i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i w sztuce, lakiery i pokosty, emalie [lakiery], farby i farby
mocno rozcieńczone, rozpuszczalniki, preparaty do konserwacji i zabezpieczania, pokrycia z tworzyw sztucznych
używane jako folie malarskie, wkłady do wałków malarskich,
wałki i rolki malarskie, artykuły metalowe do użytku w budownictwie, metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, materiały ścierne, narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, odzież robocza, obuwie
robocze, okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, wycieraczki samochodowe, części zamienne do rowerów, części
konstrukcyjne rowerów, samochodowe foteliki dziecięce,
smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, oleje i tłuszcze
przemysłowe, oleje silnikowe, kanistry niemetalowe, metalowe kanistry, kable rozruchowe, dywaniki i maty samochodowe, środki do czyszczenia pojazdów, środki zapachowe
do samochodów, elektronarzędzia, materiały do pokrywania
podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, grunty budowlane, grunty pod farby, grunty do tynków, grunty
malarskie, domieszki do betonu, składniki chemiczne dla budownictwa, grunt do ścian, farby gruntowe, powłoki gruntowe, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu,
kleje do użytku w przemyśle budowlanym, preparaty klejące
do użytku w budownictwie, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, impregnaty, mieszaniny do impregnacji wodoodpornej [farby], taśmy, paski i błony klejące, plomby, uszczelki i wypełnienia, narzędzia ręczne,
preparaty chemiczne do użytku jako rozpuszczalniki, silikony, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, artykuły i materiały termoizolacyjne, półprzetworzone substancje
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z tworzyw sztucznych, kołki metalowe, kołki niemetalowe,
haki metalowe, haki niemetalowe, zawiasy metalowe, zawiasy niemetalowe, wkręty, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, lampy wiszące, lampy stojące, kinkiety [osprzęt
oświetlenia elektrycznego], oprawki do lamp, przewody
świetlne do celów oświetleniowych, kable i przewody elektryczne, komponenty elektryczne i elektroniczne, bezpieczniki elektryczne, żarówki oświetleniowe, świetlówki, tapeta,
pokrycia ścian i sufitów, okleiny meblowe, metalowe kasetony sufitowe, niemetalowe sufity kasetonowe, szczotki i inne
artykuły do czyszczenia, materiały do wyrobu szczotek, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, preparaty
do czyszczenia i odświeżania, detergenty, karnisze, rolety
do okien, ozdoby i artykuły dekoracyjne przenośne, meble
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble, meble
ogrodowe, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, organiczna ziemia doniczkowa, ziemia do upraw, nawozy, nasiona, artykuły ogrodnicze, rośliny, drożdże, gąsiory, gąsiory szklane,
butelki ze szkła, beczki drewniane, beczki i beczułki, niemetalowe, chusty serowarskie, alkoholomierze, wskaźniki poziomu [poziomice alkoholowe], kawa, kawa fermentowana,
kwas chlebowy, elastyczna siatka do produktów mięsnych,
sól do peklowania żywności, substancje chemiczne do produkcji wina, bakteriocydy dla enologii [produkty chemiczne stosowane przy produkcji wina], pożywki dla drożdży,
pożywka do wina, aparatura do produkcji wina, zestawy
wężyków do łączenia aparatury destylacyjnej i spuszczania
wina, artykuły myśliwskie i wędkarskie, artykuły gospodarstwa domowego, przybory kuchenne, maszyny i urządzenia
do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów,
przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne
i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz
artykuły łazienkowe, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, łazienkowe instalacje
wodno-kanalizacyjne, palniki, bojlery i podgrzewacze, baterie kranowe, baterie prysznicowe, baterie do wanien, instalacje kanalizacyjne, rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie
do nich, w tym zawory, metalowe, niemetalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, filtry do wody, grzejniki [kaloryfery], kabiny prysznicowe, brodziki, wanny, kominki, piece grzewcze, podgrzewacze wody, urządzenie
do centralnego odkurzania, instalacje do wentylacji, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], palniki, bojlery i podgrzewacze, płytki, ceramiczne płytki ścienne, płytki
mozaikowe ścienne, niemetalowe płytki ścienne, płytki ceramiczne na podłogi, fugi, cement, wapno, płyty gipsowo-kartonowe, niemetalowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], metalowe
narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe
[materiały budowlane], uchwyty do płyt gipsowo-kartonowych, narożniki metalowe, narożniki aluminiowe, narożniki
niemetalowe, kołki mocujące niemetalowe, farby fasadowe,
składniki chemiczne dla budownictwa, gips [materiał budowlany], wylewki podłogowe, metalowe profile, profile aluminiowe, materiały z tworzyw sztucznych w formie profilów
[półprodukty], profile drewniane, profile niemetalowe dla
budownictwa, systemy ociepleń ścian budynków składające
się ze styropianu lub wełny mineralnej, niemetalowe materiały budowlane do systemów dociepleń, styropian, wełna
mineralna, wełna szklana, wełna z surowych włókien skalnych [izolatory], wełna szklana do izolacji budynków, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, tynk do użytku
w budownictwie, betonowe elementy budowlane, pustaki,
cegły, cegły klinkierowe, dachówki, gonty, papa dachowa, le-
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piki, folia, metalowa folia do izolacji budynków, folie izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie,
preparaty i środki do hydroizolacji, hydroizolacje budowlane
pionowe i poziome, kominy, szamoty, kostka brukowa, rynny
dachowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, zbrojenia metalowe do betonu, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, rury sztywne i zawory do nich,
niemetalowe, rury z tworzyw sztucznych do celów instalacji
wodociągowo-kanalizacyjnych, rury sztywne, niemetalowe,
rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym
zawory, metalowe, wycieraczki metalowe, metalowe koryta, metalowe kratki odpływowe, drobne wyroby metalowe,
studzienki, stal, blaty kuchenne, płyty laminowane, boazeria
meblarska, boazeria nie z metalu, boazeria metalowa, bramy
garażowe, drewno, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, ościeżnice, klamki, kłódki, panele podłogowe, listwy wykończeniowe, okna
dachowe, wyłazy dachowe, parapety, płyty wiórowe, płyty
pilśniowe, skrzynki na listy, zamki i klucze, wkładki do zamka,
statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich
materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, statuetki, figurki,
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych.
(210) 491002
(220) 2018 09 26
(731) JÓZEFACKI RAFAŁ MEDPRIME, Stara Wieś
(540) MEDPRIME
(510), (511) 35 zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zapewnianie platform internetowych dla nabywców i sprzedawców sprzętu
medycznego i usług medycznych, usługi doradcze w zakre-

Nr ZT45/2018

sie zarządzania i planowania handlowego, usługi doradcze
związane z transakcjami handlowymi, usługi doradztwa
w zakresie przygotowywania i przeprowadzania transakcji
handlowych, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług,
usługi porównywania cen, usługi w zakresie porównywania
zakupów, zwłaszcza produktów medycznych, przyrządów
medycznych i aparatury medycznej, usługi porównywania rozwiązań w działalności gospodarczej, analiza zysków
biznesowych i opłacalności, wyceny handlowe, biznesowe
oceny i wyceny w sprawach handlowych, negocjowanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
umów kupna i sprzedaży towarów, doradztwo reklamowe i marketingowe, usługi marketingowe, reklama placówek medycznych i gabinetów lekarskich, reklama towarów
i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, usługi sprzedaży hurtowej lub
detalicznej, w tym za pośrednictwem Internetu produktów
medycznych, przyrządów medycznych i aparatury medycznej, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji internetowych
i agencji importowo-eksportowych z produktami medycznymi, przyrządami medycznymi i aparaturą medyczną, usługi aukcyjne, organizowanie i przeprowadzanie aukcji, w tym
za pośrednictwem Internetu, usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję,
a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż
produktów, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, 41 usługi edukacyjne, szkoleniowe i instruktażowe, usługi edukacji medycznej, usługi edukacyjne dotyczące
zdrowia, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

479849, 487194, 488275, 488276, 489482, 489632, 489790, 489892, 490504, 490543, 490694, 490870

2

487194, 488275, 488276, 489632, 490840

3

487194, 489482, 489657, 489790, 489904, 490199, 490304, 490401, 490451, 490521, 490535, 490538, 490587,
490782, 490797, 490964

5

478021, 479849, 487830, 487837, 488135, 489511, 489512, 489513, 489514, 489657, 489790, 489904, 490064,
490154, 490199, 490303, 490304, 490451, 490588, 490616, 490773, 490826, 490827, 490862, 490921, 490922,
490924, 490926, 490927, 490928, 490929, 490930, 490934, 490935, 490942, 490943, 490944, 490946, 490947,
490948, 490949, 490950, 490964

6

489482, 489523, 490235, 490557

7

465998, 477945, 483600, 485349, 485351, 485352, 487039, 489482, 489790

8

489482, 490340, 490557, 490765, 490966

9

477945, 482613, 482614, 484839, 484936, 484937, 484942, 485349, 485351, 485352, 487039, 487840, 487841,
488275, 488276, 488688, 489184, 489294, 489482, 489546, 489991, 490029, 490030, 490313, 490435, 490439,
490504, 490602, 490631, 490734, 490788, 490792, 490858

10

487837, 490340, 490602, 490951

11

465998, 485348, 488275, 488276, 489149, 490313, 490377, 490504, 490557, 490599, 490966

12

480535, 489892, 489998, 490056, 490692

15

490504

16

478045, 483600, 484936, 484937, 484942, 487799, 489556, 490235, 490272, 490504, 490557, 490559, 490629,
490746, 490828, 490842

17

487194, 489632, 489892, 490694, 490695, 490767, 490840

18

487799, 490557

19

487194, 488275, 488276, 489632

20

478026, 488275, 488276, 489149, 490353, 490504, 490629

21

490235, 490275

22

487833, 488046

24

478026, 487864, 488046, 488275, 488276

25

481528, 487799, 487864, 489482, 489750, 489986, 490629, 490882, 490966

26

483259

27

478026, 488275, 488276, 490504

28

481528, 485349, 485351, 485352, 487799, 489546, 490504, 490574

29

475837, 477983, 483588, 483591, 483918, 489130, 489300, 490199, 490330, 490920

30

477983, 483323, 483918, 485448, 488984, 489145, 489300, 489712, 490199, 490248, 490330, 490422, 490638,
490714

31

489751

32

479018, 489082, 489430, 490060, 490199, 490248, 490332, 490766, 490875

33

485279, 485281, 485283, 485300, 488508, 489430, 490060, 490211, 490212, 490332, 490536

34

489766, 489769, 489771, 489773
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1

2

35

475837, 477461, 477945, 477954, 477955, 478026, 478045, 480535, 481528, 482613, 482614, 483259, 483600,
484007, 484220, 485348, 485349, 485351, 485352, 487799, 487864, 488096, 488682, 488959, 489149, 489208,
489294, 489453, 489482, 489521, 489523, 489556, 489657, 489712, 489986, 489991, 490272, 490324, 490330,
490377, 490435, 490439, 490459, 490504, 490538, 490559, 490588, 490605, 490614, 490680, 490740, 490770,
490778, 490792, 490832, 490833, 490841, 490882, 490918, 490951, 490956, 490966, 490998, 491002

36

477954, 478045, 480535, 484220, 487841, 490272, 490276, 490331, 490726, 490727, 490730, 490731, 490732,
490733, 490740, 490831, 490832, 490836, 490838

37

477945, 480535, 485349, 485351, 485352, 487039, 487833, 487840, 487844, 489482, 489523, 489998, 490272,
490376, 490559, 490614, 490692, 490726, 490727, 490730, 490731, 490732, 490733, 490831

38

477955, 478045, 482613, 482614, 485349, 485351, 485352, 488096, 488688, 489294, 489991, 490029, 490030,
490559

39

477461, 477945, 480535, 481747, 482613, 482614, 484891, 485349, 485351, 485352, 489966, 489967, 489968,
490272, 490614, 490828, 490966

40

477945, 485349, 485351, 485352, 485448, 487243, 489482, 490504, 490559, 490631, 490694, 490695, 490830

41

477955, 483600, 484220, 484223, 484891, 484936, 484937, 484942, 486961, 487039, 487243, 487799, 487837,
487864, 488643, 489208, 489294, 489443, 489444, 489546, 489556, 489727, 489776, 490136, 490435, 490439,
490504, 490538, 490544, 490574, 490605, 490618, 490619, 490620, 490633, 490674, 490675, 490676, 490677,
490678, 490705, 490740, 490746, 490775, 490920, 490957, 490965, 491002

42

478045, 482613, 482614, 487039, 487734, 487840, 487844, 488096, 488275, 488276, 488959, 489546, 489991,
490272, 490304, 490504, 490559, 490598, 490605, 490694, 490695, 490726, 490727, 490730, 490731, 490732,
490733, 490780, 490830, 490832, 490966

43

477983, 481747, 483588, 483591, 484007, 484891, 485448, 488643, 488719, 488722, 488984, 489300, 489727,
489772, 489781, 490638, 490672, 490828, 490834, 490857, 490882, 490920, 490957, 490987, 490988, 490989

44

479849, 484891, 487734, 487837, 489453, 490272, 490574, 490588, 490775, 490860

45

488096, 488984, 489810, 490504, 490605, 490836, 490838

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

4FLON
7DAYS Croissant
AA JAPAN RITUALS
abazur.pl
ADAXTRO
ADVENTURE
Aerofuel
ALKOSOUVENIR FROM ZAKOPANE
ALLWAVES
ANACCO
AntlerArt
ATP ADRION TRADE POLSKA
AUDIOLIGHT
Baje i Psoty
baje i psoty
Beauty Limited
BELARUS MINSK TRACTOR WORKS
BELINI
BIAŁA RÓŻA RESTAURACJA
Biflorin ELEKTROLITY
Bio Clinics
BioVirtus Research Site
BIOVITON
BLACK PROFESSIONAL LINE BBB
BRAJ
BRAK DYMU
BRAK POPIOŁU
BRICOLAGE PUBLISHING
BUS GLASS
CATHDATES
CELLin ESTE CONCEPT by dr Potocki
Centrum Logistyczne IPS
Certico
CHINKALI PIELMIENI
CHMIELAK LUBELSKI
COMPAS
CONELLI
COOL WAVE SELTZER
COPERNICUS AGENT FIRMY INWESTYCYJNEJ
COPERNICUS
Cytovagin
CZARNY KOT
DACH STAL
DCT.GDANSK.SA
Deepwater Container Terminal Gdansk

490695
483323
490451
490377
490773
490557
490616
490536
490521
490633
487799
490538
489208
489443
489444
490841
490459
489149
490834
489511
490401
487734
490950
490535
489482
489773
489766
487243
490692
489810
487837
485352
487194
485448
489082
490734
489750
488508
490836
490838
489904
489727
489523

DCT.GDANSK.SA
Deepwater Container Terminal Gdansk
DCT.GDANSK.SA
Deepwater Container Terminal Gdansk
Delecta PROSTO Z SERCA FiT
Kisiel tylko 98 kcal ARONiA OWOCOWY
KUBEK z Serca NATURY 30% CUKRÓW
MNIEJ QUINOA ACEROLA AMARANTUS
DEZET MADE IN POLAND 1986
DIMSUM
DIOSMAX
Dipol Plastic Technology
Dr. Decker
Dr. Masgutova’s Intensive Clinics
or Neurodevelopment and Reflex Integration
Drewnoteka
DUCH PODHALA
Eat Zone zdrowa dostawa
ECO CLUB
efektivo lex
EL PUERTITO
ELANDA PHARMA
ELBIKE
elhurt
EMSKIE NA GARDŁO
ENCEPENCE
enexon
EST. DOBRA BUŁA 2013
EURO-KAS
EUROTRIPS
EUROTYNK
EXPLORER BOX
F FREI nothing more nothing less
FarCo
fasteps
FEMILAN
Fertygold
FIMAL
FIRSTSTEPS
Fixi
FOSIKS
free massage
FUNDACJA HOBBiT
Fundacja Rozwoju E-COMMERCE
FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

489966

489967
489968

483918
487039
490672
490064
490694
490782
490574
490353
490875
477983
489790
487841
490857
490304
490056
490631
488135
490544
490966
489300
480535
477461
490376
490029
490313
490840
490918
490944
490870
488682
490705
490235
489512
490951
484220
490605
490331
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G GUSTAB MANUFAKTURA WÓDEK
I LIKIERÓW
Ginkgo FORTE MemoryFlav
GloveTech
GOSSA
Grupa NDF
GWARANCJA PLUS KOMFORT & OCHRONA
GWARANCJA PLUS KOMFORT
GWARANCJA PLUS MINIMAX
GWARANCJA PLUS OCHRONA
GWARANCJA PLUS PROFESSIONAL
GWARANCJA PLUS
H HANGA BANGA
HEPAPRIM
HEPARIS
HiRRO COCKTAILS
HOGER MB
HONKER M-AX
HYDROSLIMMER
HYPER BOX
IGNIBIT
INSTAR
International School of Kraków
International School of Kraków
IPS InterPhone Service Sp. z o.o.
IPS
ISK International School of Kraków
ISK
Jakość Zaufanie i wiarygodność
Bezpieczeństwo Doświadczenie
JUST JUMP FITNESS
KERS TERMO ZONE
KOKOS.
KOMBOOMCHA
Kroton Medical technology
Krówki z Pomysłem
LACTIFEMINAL
LAXANTIA
LEŻAKOWANA DĄB ŻUBRÓWKA
CZARNA LEŻAKOWANA
W BECZKACH Z DĘBU
LEŻAKOWANA JESION ŻUBRÓWKA
CZARNA LEŻAKOWANA
W BECZKACH Z JESIONU
LIFT BY JUICE PLUS+
LipiRedox K
LIPISLIMMER
LIPOSLIMMER
LIVE.
LIVERSLIM
LIZARD MEDIA
LOKOMOTYWA Gabinet Terapeutyczny

2

489430
489514
490858
490504
477954
490727
490730
490733
490731
490732
490726
488096
490947
490948
490332
490998
489998
490930
490030
489546
490765
490674
490677
485349
485351
490675
490676
489130
490965
465998
490832
490248
484839
489712
490964
490303

490211

490212
490766
490154
490935
490934
486961
490946
490780
490775

Nr ZT45/2018
1

2

MAG FACTORY
MAGNUSIE
MAGPRIM
MAGPRIMKI
Majaland KOWNATY
Majaland KOWNATY
Majaland KOWNATY
MAŁA SŁODYCZ CUKIERNIA RZEMIEŚLNICZA
MANFACH
marmota hostel
MAX
MAXFLIZ PIĘKNA STRONA WNĘTRZA
MAXFLIZ
mBazaar
McHayes Sales Excellence Experts
MeasureMe
MEDPRIME
MEGA STORM
MENOPRIM
MicroShield
MicroShield
MILANOlight
MINI ŻURAWIE WWW.MAEDA.PL
PODNIESIEMY WSZĘDZIE
MNBF
MNIEJ ZAPACHU
MONGOLIAN wool & cashmere
N
NORMAG
novostella
NPZ
OLIMP
OmniConsole
OmniConsole
OPTILUTEN
PALAZZO MURANO WARSZAWA
PGG family
Piękna i niepodległa
Pióro Patriotyczne
PITBULL
PIZZA naturalna
PIZZERIA NOCNA
PIZZERIA PAPA LOLO
PLATRONIK
PODGRZEWA PRAWDZIWY TYTOŃ
poké bar
POKOLENIA
POL-INOWEX
POLONUS
POLSKIE CENTRA DIETETYCZNE
Pomerania OUTLET

483259
490921
490929
490922
490618
490619
490620
490638
489632
490988
488688
488276
488275
489991
488959
490833
491002
489184
490926
490826
490827
485348
490614
490599
489769
490324
479849
490928
478021
490276
490199
490435
490439
490942
490831
490629
490746
490842
481528
488984
481747
488643
490792
489771
490828
489294
477945
490340
490588
490740
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1

PP POLONIA PALACE HOTEL
PP POLONIA PALACE HOTEL
PREGNAPRIM
Premium Hostel
PRIMAFEM
PRIMAFLEX
prime construction we think in values
PROFESJONALNE STRZYŻENIE PSÓW
DOG & wash
Promoceo.pl
Proszek Holi
Prywatka
PSZCZÓŁKA
PTERODAKTYL
PU SAFE
Radio PLUS. Miłego dnia,
najlepsza muzyka i ważne tematy.
RAPARON 150
RODZINA ZDROWIA Apetivit
RONIN
rudzka kropla
rzęsy
Sadownicze Forum Ekonomiczne
septodont tu nie boli beauty
shopeer.pl
SINGLE
SKS BAŁTYK 1930
SMART BAG
SmarterFFA
SmarterYMS
SO FREE
SPORT CLUB POZNAŃ
SPORT CLUB POZNAŃ
strooo
STRUSS
SUPLOFOL

2

489772
489781
490927
490987
490943
490924
487844
489453
490770
490587
490957
490330
490680
490767
477955
489513
487830
490422
479018
489556
483600
490136
478045
489751
489776
487833
482613
482614
489145
488719
488722
490275
490788
490543

77
1

SURVIVAL & ADVENTURE SCHOOL
HOBBIT-SAS SZKOŁA PRZETRWANIA
I PRZYGODY SAS
SVOJE
Szczypta-Natury Podróże z przyprawami...
Tacit Investment
TALENT 2013
TARGI CIEŚLI CHOCHOŁÓW
tatamka hostel
Team HEKO
Thionerv 600 Suplement Diety
KWAS ALFA-LIPONOWY
TRAVELIST
TRUELOCK
UNIEJÓW
V seni24.pl higiena pielęgnacja opieka
VALVEN
Vasco POLSKA
VellaHOME
VICENTI ITALIA
VIFON Krewetkowa Tajska
VISAGE STUDIO STYLIZACJA RZĘS
VITAPRIM
VOGELE SHOES Go for more
VR Virtual Rehability
Wendy’s
WENDY’S
WIBAR
WOKÓŁ PRZEDSZKOLA
WOKÓŁ PRZEDSZKOLA
WOKÓŁ SZKOŁY
xline grupa
YONELLE INFUZYJNA
20% WITAMINA C FORTE
Zupa Bursztynowa

2

484223
490797
490714
490272
487864
490778
490989
489892
490862
484891
488046
490060
489521
490598
490830
478026
490882
475837
490860
490949
489986
490602
483588
483591
487840
484937
484942
484936
490559
489657
490920

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.
1428386
1428396
1428399
1428403
1428458
1428461
1428483
1428540
1428548
1428556
1428559
1428577
1428582
1428601
1428602
1428609
1428633
1428662
1428697
1428718
1428770
1428797
1428824
1428835
1428842
1428879

SKYLAWFIRM (2018 07 02)
CFE: 27.05.01
35
TEKMIL (2018 07 04)
CFE: 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
10, 35
FreshBox (2018 04 16, 2017 11 24)
6, 7, 11
FREEDEO (2018 01 18)
CFE: 27.05.01
9
ESG (2018 07 02)
CFE: 27.05.01
6, 7
Portobelle (2018 05 24)
6, 16, 20, 35
SOPHALOR (2018 03 29, 2018 03 23)
CFE: 28.05.00
5
DONGYUE (2018 07 02)
CFE: 27.05.01
10
bilcee (2017 11 30)
CFE: 27.05.01
18, 25, 35
MAGO (2018 03 14)
CFE: 27.01.01, 27.05.09
25, 35
PROTECTA (2017 12 21, 2017 07 25)
1, 17
2018 07 02)
CFE: 28.03.00
33
OPSO (2018 07 02)
9
2018 07 02)
CFE: 28.03.00
33
2018 08 10)
CFE: 28.03
35
ALILA MADE IN ITALY (2018 04 13)
CFE: 01.15.15, 27.05.10
18, 25
SCNT (2018 05 17, 2018 03 21)
3, 4
VESNOE (2018 07 02)
CFE: 27.05.01
25
SHIMGE for better life (2018 07 12)
CFE: 26.11.14, 27.05.10
7
HERON (2018 07 02)
CFE: 26.13.25
7
WOODINVILLE (2018 09 17, 2018 03 20)
33
ATALHYK (2018 06 26)
29, 30, 32
Gin Tonic (2018 09 07, 2018 03 16)
31
Theodor Fontane Rose (2018 09 07,
31
2018 03 16)
CONDOR DRONE (2018 07 12)
CFE: 27.05.01
12
CONAMORE (2018 07 02)
CFE: 27.05.17
25

1428889
1428891
1428929
1429000
1429097
1429126
1429173
1429177
1429234
1429246
1429293
1429301

1429326
1429361
1429372
1429377
1429494
1429527
1429547
1429601
1429618
1429669
1429673

YONGNUO (2018 07 02)
CFE: 27.05.01
9
s’park (2017 11 24, 2017 05 25)
CFE: 01.15.15, 27.05.01
17, 19, 35
SPARROW (2018 07 12)
12
Agnite (2018 05 31)
CFE: 27.05.01
9, 21, 25, 27, 28
FLYON (2018 01 10)
CFE: 27.05.01
28
A ADEL (2018 07 05)
CFE: 26.04.05, 27.05.01
16, 28
Restorex Speed & Strong (2017 01 19)
3
Powergeschirr (2018 06 12, 2018 05 15)
18
IDENTICAR code (2018 05 29, 2018 04 30)
CFE: 14.05.23, 27.05.08, 29.01.13
36, 37, 45
Dong Cheng (2018 06 06)
CFE: 27.05.01
7, 8
SOKO GLAM (2018 04 04)
3, 35, 41, 44
TAKEUCHI FLEET MANAGEMENT (2018 08 14,
2018 02 27)
CFE: 01.05.01, 01.13.01, 01.17.02, 07.01.06,
7, 45
26.11.22, 26.15.01, 27.05.10, 29.01.14
iDiamant (2018 05 31, 2017 12 07)
CFE: 27.05.01
6, 7, 9, 19, 20
Chat with Messages (2018 08 15, 2018 02 15)
CFE: 01.15.21, 26.04.07, 29.01.13
9
etagi.com (2018 07 18)
CFE: 26.03.23, 29.01.12
35, 36, 37, 42, 45
LifeStyle Camper (2018 05 21, 2018 04 05)
CFE: 03.07.07, 18.01.18, 27.03.15
12, 35
SUSHI MASTER (2018 04 26)
CFE: 02.01.04, 26.04.14, 27.05.17, 29.01.13 35, 43
SOLAR (2018 08 03, 2018 04 09)
CFE: 05.03.13, 05.07.11, 05.09.24,
1
27.03.11, 27.05.01
A (2018 05 31)
CFE: 27.05.21
21, 27, 28
FA IPANEMA NIGHTS (2018 08 01, 2018 02 05)
CFE: 27.05.09
3
Li LOCAR (2018 05 15)
CFE: 26.13.25, 27.05.01
1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12,
17, 21, 22, 27, 35
Bioalis (2018 03 02)
CFE: 27.05.01
3, 5, 35
AUPROTEC (2018 05 12)
9, 12, 19, 20, 35

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1428559,

1429527,

1429618

3

1428633,

1429173,

1429293,

4

1428633,

1429618

5

1428483,

1429669

6

1428399,

1428458,

1428461,

1429326

7

1428399,
1429618

1428458,

1428697,

8

1429246,

1429618

9

1428403,
1429673

1428582,

10

1428396,

1428540

11

1428399,

1429618

12

1428842,

1428929,

16

1428461,

1429126

17

1428559,

1428891,

1429618

18

1428548,

1428609,

1429177

19

1428891,

1429326,

1429673

20

1428461,

1429326,

1429673

21

1429000,

1429547,

1429618

22

1429618

25

1428548,

1428556,

1428609,

27

1429000,

1429547,

1429618

28

1429000,

1429097,

1429126,

29

1428797

30

1428797

31

1428824,

32

1428797

33

1428577,

1428601,

1428770

35

1428386,
1429293,

1428396,
1429372,

1428461,
1429377,

36

1429234,

1429372

37

1429234,

1429372

41

1429293

42

1429372

43

1429494

44

1429293

45

1429234,

1429601,

1429618,

1429669

1428718,

1429246,

1429301,

1429326,

1428889,

1429000,

1429326,

1429361,

1429618,

1429377,

1429618,

1429673

1428662,

1428879,

1429000

1428556,
1429618,

1428602,
1429669,

1429547

1428835

1429301,

1429372

1428548,
1429494,

1428891,
1429673

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.
475438
482638
479656
480360
483946
484355
483338

ATLAS Sp.z o.o.
2018 02 27
1, 2, 4, 17, 19
Odenwald Faserplattenwerk GmbH
2018 07 27
6, 17, 19
Samsoe & Samsoe Holding A/S
2018 07 30
3, 14, 18, 25
Akzo Nobel Coatings International B.V.
2018 08 21
2
OASE GmbH
2018 08 21
7, 9, 11, 21
Ulrich Jüstrich Holding AG
2018 09 04
3
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 10 04
1, 5

485777
487306
485202

487154

GLODNY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 10 05
35, 39, 43
Szczecińska Fabryka Wódek STARKA Sp. z o.o.
2018 10 11
33
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 10 05
35, 39, 42, 44
AK Motor Polska Sp. z o.o.;
KAMIŃSKI ARKADIUSZ
2018 10 15
12

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.
1406563
1406563
1156607

Ferrari S.p.A.
2018 10 09
FCA GROUP MARKETING S.p.A.
2018 10 09
Unifarco S.p.A.
2018 10 09

12
12
5
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SPROSTOWANIE
Nr BUP

37/2018

44/2018

Strona

Nr zgłoszenia

Jest

Powinno być

80, 81, 83

485349

485349 IPS InterPhone
Service Sp. z o.o.

Informacja ta nie powinna
zostać opublikowana

80, 81, 83

485351

485351 IPS

Informacja ta nie powinna
zostać opublikowana

80, 81, 82

485352

485352 Centrum Logistyczne IPS

Informacja ta nie powinna
zostać opublikowana

83

487620

487620

Informacja ta nie powinna
zostać opublikowana

