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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.
(210) 465644
(220) 2016 12 27
(731) BOŻEK-STASIAK MAGDALENA MINTI SHOP, Lublin
(540) MBRUSH
(510), (511) 16 pędzle, 21 przybory kosmetyczne i toaletowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z przyborami toaletowymi.
468785
(220) 2017 03 13
BROWAR ZA MIASTEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Poznań
(540) BROWAR ZA MIASTEM WŁASNE SPRAWY AMERICAN
PALE ALE
(210)
(731)

żek dziecięcych, bielizna pościelowa, odzież i buty dziecięce, dziecięce okrycia głowy, wyprawki dziecięce, kostiumy
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, gry
i zabawki dla dzieci, grzechotki, maty z zabawkami dla niemowląt, przytulanki z pluszu, w tym przytulanki w kształcie
poduszek, 41 usługi rozrywkowe i edukacyjne dla dzieci,
usługi dziecięcych placów zabaw, udostępnianie obiektów
i sprzętu do zabaw dla dzieci.
479571
(220) 2017 11 30
TIANJIN TIANCHUANG BEST PURE ENVIRONMENTAL
SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD. , Tianjin, CN
(540) Everspring
(510), (511) 11 instalacje do uzdatniania wody, urządzenia
do filtrowania wody, filtry do wody pitnej, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody.
(210)
(731)

479584
(220) 2017 11 30
TIANJIN TIANCHUANG BEST PURE ENVIRONMENTAL
SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD. , Tianjin, CN
(540) ICEPUREPRO
(510), (511) 11 instalacje do uzdatniania wody, urządzenia
do filtrowania wody, filtry do wody pitnej, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody.
(210)
(731)

(531)

03.01.06, 03.01.27, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo.

(210) 478503
(220) 2017 10 31
(731) DOMERACKI MARCIN DUMEL, Dobre Miasto
(540) ŁĄCZY NAS ZABAWA
(510), (511) 28 gry i zabawki dla dzieci, zabawki pluszowe,
grzechotki, zabawki edukacyjne, zabawki elektroniczne, zabawki mówiące, zabawki muzyczne, gry planszowe, gry quizowe, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, elektroniczne gry
edukacyjne, pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], wiszące
karuzele dla dzieci [mobile], kostiumy będące przedmiotami do zabawy dla dzieci, grzechotki dla dzieci z gryzakiem
w formie pierścienia, klocki do zabawy [konstrukcyjne], elementy zabawek składanych do budowy, pluszowe zabawki
z przymocowanym kocykiem, maty z zabawkami dla niemowląt, przytulanki z pluszu, w tym przytulanki w kształcie
poduszek, 35 sprzedaż towarów takich, jak: kosmetyki dla
dzieci, gryzaki, torby, plecaki, torebki, portfele, portmonetki, parasolki dla dzieci, kocyki, ręczniki dziecięce, dla dzieci,
narzuty do łóżeczek dziecięcych, ścianki ochronne do łó-

(210) 482499
(220) 2015 11 18
(731) Philip Morris Brands Sarl, Neuchâtel , CH
(540) ADVANCE
(510), (511) 34 tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym: wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki,
tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, papierosy kretek, snus, substytuty
tytoniu (nie do celów medycznych), papierosy elektroniczne,
wyroby tytoniowe do podgrzewania i żarzenia, przyrządy
elektroniczne oraz ich części do podgrzewania i żarzenia papierosów oraz tytoniu dla uwalniania aerozoli zawierających
nikotynę w celu ich inhalacji, przybory dla palaczy, bibułka
do papierosów, ustniki do papierosów, filtry do papierosów,
pojemniki na tytoń, papierośnice, popielniczki, fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki,
zapałki.
(210) 483010
(220) 2018 03 02
(731) WIEROMIEJCZYK MICHAŁ , Pabianice
(540) Spoko

Nr ZT48/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 26.04.02, 27.05.01, 26.13.01
(510), (511) 25 antypoślizgowe przybory do obuwia, bandany na szyję, berbety, kwefy, berety, bielizna osobista, biustonosze, bluzy, kombinezony, boa na szyję, boty, bryczesy,
buty, buty narciarskie, korki do butów piłkarskich, buty sportowe, cholewki do obuwia, chusty, fulardy, cylindry [kapelusze], czapki, czepki kąpielowe, daszki do czapek, drewniaki,
etole, fartuchy, fulary, futra [odzież], garnitury, getry, gorsety,
halki, półhalki, kalosze, kamizelki, kapelusze, kaptury, karczki
koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierze, kombinezony, kombinezony dla narciarzy wodnych, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki, legginsy, liberie, majtki, mankiety,
mantyle, stroje na maskaradę, maski na oczy do spania, mitry,
mufki, mundury, mycki, piuski, napierśniki, nauszniki, obcasy,
napiętki, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie,
obuwie plażowe, obuwie sportowe, ochraniacze kołnierzy,
odzież, odzież gimnastyczna, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, ogrzewacze stóp nieelektryczne, ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski, pasy do pończoch,
pasy do przechowywania pieniędzy, peleryny, pelisy, buty
piłkarskie, piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, podeszwy
butów, podkoszulki, podwiązki, poncza, pończochy, potniki,
półbuty, prochowce, pulowery, rajstopy, rękawice narciarskie,
rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, slipy, spodnie, spódnice,
spódnico-spodenki tenisowe, stroje kąpielowe, stroje na maskaradę, stroje plażowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, szelki,
szkielety do kapeluszy, szlafroki, śliniaki nie papierowe, taśmy
do getrów pod stopy, taśmy do spodni pod stopy, togi, trykoty, T-shirty, turbany, woalki, wyprawka dziecięca, wyroby
pończosznicze, żakiety pikowane, 28 automaty do gier hazardowych, automaty do gier wideo, balony do zabawy, bańki mydlane, urządzenia do zaznaczania punktów w bilard,
kije bilardowe, końcówki do kijów bilardowych, kule bilardowe, stoły bilardowe, ozdoby na choinki, choinki z materiałów
syntetycznych, papierowe czapeczki na przyjęcia, domki dla
lalek, kije golfowe, rękawice golfowe, torby na kije golfowe
na kółkach lub bez, karty do gier, kije do gier, kule do gier,
kulki do gier, piłki do gier, urządzenia do gier, gry, gry automatyczne lub na żetony, gry planszowe, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, hantle,
kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów zabawkowych, kapiszony wybuchowe, klocki, konfetti, kontrolery do konsoli
gier, kości do gry, kubki na kości do gry, kotyliony, kreda do kijów bilardowych, kręgle, oprzyrządowanie i urządzenia
do kręgli, torby na sprzęt do krykieta, kukiełki, przyrządy stosowane w kulturystyce, lalki, butelki do karmienia lalek, łóżka
dla lalek, pokoiki dla lalek, ubranka dla lalek, lotki, lotnie, maski, maski szermiercze, maski teatralne, misie pluszowe, modele pojazdów przeskalowane, siatki na motyle, amunicja
do broni do paintball, broń do paintball, pasy do podnoszenia ciężarów, petardy w kształcie cukierków, stoły do piłkarzyków, piłki do gier, pistolety zabawkowe, pluszowe zabawki, zabawkowe pneumatyczne pistolety, pojazdy
zabawkowe, przynęty do myślistwa lub rybołówstwa, przynęty stosowane w wędkarstwie, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, puzzle, zabawkowe samochody sterowane radiem, rękawice do gier, rękawice baseballowe, rękawice
bokserskie, ringo, koło do ruletki, rzutki, strzałki, przyrządy
do wyrzucania rzutek strzelniczych, rzutki strzelnicze, stoły
do tenisa stołowego, szachy, aparatura do sztuczek magicznych, śmieszne rzeczy, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, aparaty do wyrzucania piłek tenisowych, trampoliny,
warcaby, worki treningowe, zabawki, zabawki dla zwierząt
domowych, zabawki ruchome, zabawki wypchane, zdrapki
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do gier loteryjnych, żetony do gier, 30 anyż, anyż gwiaździsty,
preparaty aromatyzowane do żywności, aromaty do ciast
inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, batoniki zbożowe, batony lukrecjowe, biszkopty, preparaty usztywniające
do bitej śmietany, bułka tarta, bułki, chałwa, cheeseburgery,
chipsy, chleb, chleb bezdrożdżowy, słodycze ozdobne
na choinki, chow-chow, chutney, ciasta, mięso zapiekane
w cieście, ciasto na ciastka, ciastka ryżowe, ciastka, wyroby
cukiernicze, ciasto w proszku, cukier, cukierki, cukierki miętowe, cukier palmowy, curry, cykoria, cynamon, czekolada, napoje na bazie czekolady, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, drożdże, enzymy do ciast, esencje do artykułów
żywnościowych, galaretki owocowe, gałka muszkatołowa,
glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako
artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, goździki, grysik kukurydziany, guma do żucia, napoje
na bazie herbaty, herbata, herbata mrożona, herbatniki, imbir, imbirowe pieczywo, mąka z jęczmienia, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jogurt mrożony, kakao, napoje
na bazie kakao, kanapki, kapary, karmelki, kasza manna, kasza
owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kasze spożywcze,
kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące
kawę, kawa nienaturalna, kawa nie palona, keczup, zagęszczacze do kiełbas, kiełki pszeniczne do celów spożywczych
dla ludzi, kisze, kit pszczeli, kleik spożywczy na bazie mleka,
kluski, sól do konserwowania żywności, krakersy, krem angielski, sól kuchenna, kukurydza mielona, kukurydza palona,
kukurydza prażona, mąka kukurydziana, płatki kukurydziane,
kukurydzianka, mamałyga, kurkuma do żywności, kuskus,
lody spożywcze, środki wiążące do lodów spożywczych,
lody spożywcze w proszku, lód do napojów chłodzących,
lód naturalny lub sztuczny, lukier do ciast, lukrecja, majonezy,
makaroniki, makaron rurki, makaron wstążki, makarony, maltoza, marcepan, marynaty, żywność na bazie mąki, mąka,
mąka gorczycowa, mąka kukurydziana, produkty z mąki mielonej, mąka pszenna, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, melasa do celów spożywczych, mięsne sosy, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa
domowego, mięta do wyrobów cukierniczych, pasta z migdałów, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, miód, mleczko pszczele, woda morska do gotowania, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe, musztarda,
naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, aromaty
do napojów, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, nasiona lnu
do celów spożywczych dla ludzi, ocet, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, produkty spożywcze
na bazie owsa, owies gnieciony, owies łuskany, płatki owsiane, pasta migdałowa, pasta z soi, pastylki, paszteciki, pesto,
pieprz, piernik, pierożki ravioli, ocet piwny, pizze, placki, sosy
z pomidorów, potrawy na bazie mąki, pralinki, propolis, proszek do pieczenia, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe,
przyprawy, puddingi, relish - sos przyprawowy na bazie
owoców lub warzyw, mączka z roślin strączkowych, ryż,
przekąski z ryżu, sago, sajgonki, sosy do sałatek, sól selerowa,
siemię lniane do celów spożywczych dla ludzi, skrobia do celów spożywczych, słodycze, słodycze do ssania, słodycze
ozdobne na choinki, słodziki naturalne, ekstrakt słodowy
do celów spożywczych, herbatniki słone, słód do celów spożywczych, soda spożywcza, pasta z soi, mąka sojowa, sos
sojowy, sorbety, sosy, sosy do makaronu, sosy sałatkowe, sól
do konserwowania żywności, spaghetti, substytuty kawy,
suchary, sushi, syrop cukrowy, szafran, tabule, tako, tapioka,
mąka z tapioki do celów spożywczych, tarty z owocami, tortille,wanilia, wanilina, wermiszel, wodorosty, wodorowinian
potasowy do celów kulinarnych, wysoko-proteinowe batoni-
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ki zbożowe, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zakwas, zaczyn, przekąski ze zboża,
preparaty zbożowe, ziele angielskie, zioła konserwowane,
esencje do żywności inne niż esencje eteryczne i oleje aromatyczne, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, ekstrakty
owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów,
wody gazowane, pastylki do gazowanych napojów, proszki
do gazowanych napojów, piwo imbirowe, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, syropy do lemoniad,
preparaty do sporządzania likierów, woda litowa, produkty
do wytwarzania wody mineralnej, napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, preparaty do produkcji napojów, syropy
do napojów, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, proszek
do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne,
napoje na bazie owoców lub warzyw, bezalkoholowe napoje owocowe, napoje serwatkowe, nektary owocowe bezalkoholowe, orszada, bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezalkoholowe napoje z owoców, soki owocowe,piwo, piwo
słodowe, sok pomidorowy, napoje bezalkoholowe z sarsaparyli, woda selcerska, soki warzywne, sok jabłkowy, woda stołowa, syropy do napojów, moszcz winogronowy niesfermentowany, woda gazowana, preparaty do produkcji wody
gazowanej, woda mineralna, woda sodowa, 35 wynajem
automatycznych dystrybutorów, wynajmowanie maszyn
i urządzeń dla biur, usługi porównywania cen, dekoracja wystaw sklepowych,doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi impresariów w działalności artystycznej, informacja o działalności gospodarczej, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, edytorskie usługi
w dziedzinie reklamy, zarządzanie w zakresie zamówień
w handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, handlowe wyceny, agencje informacji handlowej,
kolportaż próbek, uaktualnianie materiałów reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży
i reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub
hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, wynajmowanie
nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej.
(210) 483055
(220) 2018 03 02
(731) WIEROMIEJCZYK MICHAŁ , Pabianice
(540) SpokoLEKCJE

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 adamaszek, aksamit, barchan, bielizna domowa, materiały na bieliznę osobistą, bielizna pościelowa, bielizna stołowa nie papierowa, bielizna wzorzysta, bieżniki stołowe, brokaty, całuny, ceraty, chorągiewki, tekstylne
chusteczki do nosa, pokrowce materiałowe na deski toaletowe, drelichy, drogiet, drukowane tkaniny perkalowe, dzianina, dżersej, etykiety z materiału, filc, firanki, flagi nie papiero-
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we, flanela, flanela sanitarna, materiały pokryte motywami
rysunkami do haftowania, jedwab, kapy na łóżka, klejonka,
kołderki do przykrywania nóg, płótno konopne, tkaniny konopne, tkanina z kordonka, kotary na drzwi, krepa, krepon,
narzuty na łóżka, materiały lepkie przyklejane na gorąco,
materiały tekstylne, materiały tekstylne nietkane, materiały
z juty, pokrowce ochronne na meble, moleskin, moskitiery,
narzuty pikowane, obicia ścienne z materiałów tekstylnych,
obrusy na stół, tkaniny do obuwia, okładziny do mebli z surowców włókienniczych, tkaniny z ostnicy, papierowe narzuty na łóżka, pledy podróżne, płótna do gobelinów i haftów,
płótno, płótno klejowe inne niż do materiałów piśmiennych,
podszewki, podszewki do kapeluszy, pokrowce do drukarek
z materiałów tekstylnych, pokrowce na poduszki, pokrowce
ochronne na meble, poszewki na poduszki, pościel, prześcieradła, przykrycia na łóżka, tkaniny z ramii, ratyna, ręczniki
do twarzy tekstylne, ręczniki tekstylne, rękawice toaletowe,
płótna do sera, serwetki stołowe tekstylne, serwetki tekstylne, serwetki tekstylne do demakijażu, serwety na stół nie papierowe, sukna bilardowe, szewiot, sztandary, ścierki do osuszania szkła, poszwy zastępujące prześcieradła, tafta,
tekstylne materiały do filtrowania, tiul, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny do celów włókienniczych, tkaniny elastyczne, tkaniny imitujące skóry zwierzęce, tkaniny jedwabne
do szablonów drukarskich, tkaniny lniane, tkaniny nie przepuszczające gazów na balony aerostatyczne, tkaniny obiciowe, tkaniny płócienne na buty, tkaniny pokryte motywem
rysunkowym do haftowania, tkaniny wełniane, tkaniny
ze sztucznego jedwabiu, tkaniny z włókna szklanego do celów włókienniczych, trykot, substytuty tkanin z tworzyw
sztucznych, uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych,
materiał na worki, wsypa, pokrowce na materace, zasłony
prysznicowe, zasłony z surowców włókienniczych,zefir,
28 automaty do gier hazardowych, automaty do gier wideo,
balony do zabawy, bańki mydlane, urządzenia do zaznaczania punktów w bilard, kije bilardowe, końcówki do kijów bilardowych, kule bilardowe, stoły bilardowe, ozdoby na choinki, choinki z materiałów syntetycznych, papierowe
czapeczki na przyjęcia, domki dla lalek, kije golfowe, rękawice golfowe, torby na kije golfowe na kółkach lub bez, karty
do gier, kije do gier, kule do gier, kulki do gier, piłki do gier,
urządzenia do gier, gry, gry automatyczne lub na żetony, gry
planszowe, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, hantle, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów zabawkowych, kapiszony wybuchowe, klocki, konfetti, kontrolery do konsoli gier, kości do gry, kubki na kości
do gry, kotyliony, kreda do kijów bilardowych, kręgle, oprzyrządowanie i urządzenia do kręgli, torby na sprzęt do krykieta, kukiełki, przyrządy stosowane w kulturystyce, lalki, butelki
do karmienia lalek, łóżka dla lalek, pokoiki dla lalek, ubranka
dla lalek, lotki, lotnie, maski, maski szermiercze, maski teatralne, misie pluszowe, modele pojazdów przeskalowane, siatki
na motyle, amunicja do broni do paintball, broń do paintball,
pasy do podnoszenia ciężarów, petardy w kształcie cukierków, stoły do piłkarzyków, piłki do gier, pistolety zabawkowe,
pluszowe zabawki, zabawkowe pneumatyczne pistolety, pojazdy zabawkowe, przynęty do myślistwa lub rybołówstwa,
przynęty stosowane w wędkarstwie, przyrządy do ćwiczeń
fizycznych, puzzle, zabawkowe samochody sterowane radiem, rękawice do gier, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, ringo, koło do ruletki, rzutki, strzałki, przyrządy
do wyrzucania rzutek strzelniczych, rzutki strzelnicze, stoły
do tenisa stołowego, szachy, aparatura do sztuczek magicznych, śmieszne rzeczy, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, aparaty do wyrzucania piłek tenisowych, trampoliny,
warcaby, worki treningowe, zabawki, zabawki dla zwierząt
domowych, zabawki ruchome, zabawki wypchane, zdrapki
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do gier loteryjnych, żetony do gier, 30 anyż, anyż gwiaździsty,
preparaty aromatyzowane do żywności, aromaty do ciast
inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, batoniki zbożowe, batony lukrecjowe, biszkopty, preparaty usztywniające
do bitej śmietany, bułka tarta, bułki, chałwa, cheeseburgery,
chipsy, chleb, chleb bezdrożdżowy, słodycze ozdobne
na choinki, chow-chow, chutney, ciasta, mięso zapiekane
w cieście, ciasto na ciastka, ciastka ryżowe, ciastka, wyroby
cukiernicze, ciasto, ciasto w proszku, cukier, cukierki, cukierki
miętowe, cukier palmowy, curry, cykoria, cynamon, czekolada, napoje na bazie czekolady, dodatki glutenowe do celów
kulinarnych, drożdże, enzymy do ciast, esencje do artykułów
żywnościowych, galaretki owocowe, gałka muszkatołowa,
glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako
artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, goździki, grysik kukurydziany, guma do żucia, napoje
na bazie herbaty, herbata, herbata mrożona, herbatniki, imbir, imbirowe pieczywo, mąka z jęczmienia, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jogurt mrożony, kakao, napoje
na bazie kakao, kanapki, kapary, karmelki, kasza manna, kasza
owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kasze spożywcze,
kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące
kawę, kawa nienaturalna, kawa nie palona, keczup, zagęszczacze do kiełbas, kiełki pszeniczne do celów spożywczych
dla ludzi, kisze, kit pszczeli, kleik spożywczy na bazie mleka,
kluski, sól do konserwowania żywności, krakersy, krem angielski, sól kuchenna, kukurydza mielona, kukurydza palona,
kukurydza prażona, mąka kukurydziana, płatki kukurydziane,
kukurydzianka, mamałyga, kurkuma do żywności, kuskus,
lody spożywcze, środki wiążące do lodów spożywczych,
lody spożywcze w proszku, lód do napojów chłodzących,
lód naturalny lub sztuczny, lukier do ciast, lukrecja, majonezy,
makaroniki, makaron rurki, makaron wstążki, makarony, maltoza, marcepan, marynaty, żywność na bazie mąki, mąka,
mąka gorczycowa, mąka kukurydziana, produkty z mąki mielonej, mąka pszenna, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, melasa do celów spożywczych, mięsne sosy, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa
domowego, mięta do wyrobów cukierniczych, pasta z migdałów, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, miód, mleczko pszczele, woda morska do gotowania, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe, musztarda,
naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, aromaty
do napojów, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, nasiona lnu
do celów spożywczych dla ludzi, ocet, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, produkty spożywcze
na bazie owsa, owies gnieciony, owies łuskany, płatki owsiane, pasta migdałowa, pasta z soi, pastylki, paszteciki, pesto,
pieprz, piernik, pierożki ravioli, ocet piwny, pizze, placki, sosy
z pomidorów, potrawy na bazie mąki, pralinki, propolis, proszek do pieczenia, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe,
przyprawy, puddingi, relish - sos przyprawowy na bazie
owoców lub warzyw, mączka z roślin strączkowych, ryż,
przekąski z ryżu, sago, sajgonki, sosy do sałatek, sól selerowa,
siemię lniane do celów spożywczych dla ludzi, skrobia do celów spożywczych, słodycze, słodycze do ssania, słodycze
ozdobne na choinki, słodziki naturalne, ekstrakt słodowy
do celów spożywczych, herbatniki słone, słód do celów spożywczych, soda spożywcza, pasta z soi, mąka sojowa, sos
sojowy, sorbety, sosy, sosy do makaronu, sosy sałatkowe, sól
do konserwowania żywności, spaghetti, substytuty kawy,
suchary, sushi, syrop cukrowy, szafran, tabule, tako, tapioka,
mąka z tapioki do celów spożywczych, tarty z owocami, tortille, wanilia, wanilina, wermiszel, wodorosty, wodorowinian
potasowy do celów kulinarnych, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu pro-
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duktów spożywczych, zakwas, zaczyn, przekąski ze zboża,
preparaty zbożowe, ziele angielskie, zioła konserwowane,
esencje do żywności inne niż esencje eteryczne i oleje aromatyczne, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, ekstrakty
owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów,
wody gazowane, pastylki do gazowanych napojów, proszki
do gazowanych napojów, piwo imbirowe, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, syropy do lemoniad,
preparaty do sporządzania likierów, woda litowa, produkty
do wytwarzania wody mineralnej, napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, preparaty do produkcji napojów, syropy
do napojów, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, proszek
do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne,
napoje na bazie owoców lub warzyw, bezalkoholowe napoje owocowe, napoje serwatkowe, nektary owocowe, bezalkoholowe, orszada, bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezalkoholowe napoje z owoców, soki owocowe, piwo, piwo
słodowe, sok pomidorowy, napoje bezalkoholowe z sarsaparyli, woda selcerska, soki warzywne, sok jabłkowy, woda stołowa, syropy do napojów, moszcz winogronowy niesfermentowany, woda gazowana, preparaty do produkcji wody
gazowanej, woda mineralna, woda sodowa, 35 wynajem
automatycznych dystrybutorów, wynajmowanie maszyn
i urządzeń dla biur, usługi porównywania cen, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi impresariów w działalności artystycznej,
informacja o działalności gospodarczej, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom, handlowe wyceny, agencje informacji handlowej, kolportaż próbek, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi modelingu do celów promocji
sprzedaży i reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie reklamowej przestrzeni,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej.
483780
(220) 2018 03 20
GROBELNY RAFAŁ ZAKŁAD KOTLARSKO-INSTALACYJNY WOD.KAN.GAZ. I C.O., Kowalew
(540) GROPEL
(510), (511) 11 kotły grzewcze.
(210)
(731)

(210) 484713
(220) 2018 04 11
(731) MARCINKOWSKI MICHAŁ, Poznań
(540) MIN’S ONIGIRI
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, jaja ptasie i produkty z jaj, nabiał i substytuty nabiału, przetworzone owoce,
warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), gotowe posiłki gotowane składające się głównie
z mięsa, kotlety rybne, krakersy rybne, krewetki w cieście kokosowym, przekąski na bazie warzyw, przygotowane ślimaki,
żywność chłodzona składająca się głównie z ryb, 30 kawa,
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herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna,
czekolada, oraz napoje na ich bazie, gotowe dania z ryżu,
sushi, produkty zbożowe, muesli, płatki kukurydziane, owsiane, zbożowe, wypieki, desery, wyroby cukiernicze i słodycze,
cukierki, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia,
mrożone jogurty i sorbety, miód, produkty pszczele, sól,
musztarda, ketchup, majonez, przyprawy i dodatki smakowe, sosy do sałatek, paszteciki, kanapki, ziarna przetworzone
i wyroby z tych towarów, przekąski zbożowe, sezamowe, ryżowe, makaronowe, czekoladowe, z muesli, przekąski - słodycze zawierające ziarna, orzechy, owoce, 35 zzarządzanie
restauracjami, hotelami, kafeteriami, kawiarniami, pubami,
klubami, restauracjami, stołówkami, zarządzanie w działalności handlowej, doradztwo w zarządzaniu restauracjami i hotelami na zasadach franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne
dla konsumentów, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
i ogłoszeń reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, usługi sprzedaży
towarów: woda mineralna, napoje bezalkoholowe oraz alkoholowe, napoje izotoniczne oraz energetyzujące, żywność
dietetyczna, suplementy diety, artykuły spożywcze, nadruki
na odzież, tatuaże, naklejki, drukowane materiały informacyjne, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi administrowania i zarządzania
obiektami sportowymi, rozrywkowymi, kulturalnymi, edukacyjnymi i rekreacyjnymi, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi kawiarni, barów, kateringu, kafejek, samoobsługowych restauracji oraz snack-barów, catering żywności
i napojów, wynajem sal konferencyjnych, wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie namiotów,
konstrukcji przenośnych, wynajem instalacji wykorzystywanych podczas spotkań, konferencji, wystaw, spektakli, zjazdów, seminariów, sympozjów i warsztatów szkoleniowych.
485407
(220) 2018 04 26
PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VOSKIX
(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, weterynaryjne i sanitarne, produkty lecznicze, 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 i preparaty
(210)
(731)
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dietetyczne, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła
lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
kremy farmaceutyczne, leki dla ludzi.
485950
(220) 2018 05 15
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) 360°
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.07.01, 27.07.24, 24.17.25, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie
telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD ROM,
nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowanie, wygaszacze ekranu jako oprogramowanie, publikacje elektroniczne,
audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie
elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania
w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału
telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego
i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki
telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału,
urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe
zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów
telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych
i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych
programów (Personal Video Recorder - osobisty rejestrator
obrazu), anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy
kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urzą-
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dzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, dyski twarde, dyski twarde przenośne, ładowarki
do telefonów komórkowych, komputerów, laptopów, notebooków i tabletów, pendrive’y, powerbanki, komputerowe
urządzenia peryferyjne, gry do domowych konsoli do gier
wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, urządzenia do transmisji strumieniowej, systemy dystrybucji
multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych
i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji
mobilnych, sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt
wideo high-definition, telewizory, dekodery, urządzenia
do odbioru lub nadawania telewizji mobilnej, telewizji rozsiewczej naziemnej, urządzenia do odbioru lub nadawania
telewizji internetowej, w tym telewizji naziemnej, satelitarnej,
kablowej, okulary 3D, okulary 3D do odbiorników telewizyjnych i gier komputerowych, okulary inteligentne, okulary
do rzeczywistości wirtualnej, aplikacje mobilne do pobrania
do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia
na sobie, komputerowe urządzenia peryferyjne ubieralne
do noszenia na ciele, urządzenia telekomunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, cyfrowe elektroniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach,
przenośne odtwarzacze mediów do noszenia na ciele lub
w ubraniach, smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach, sprzęt audio do noszenia na sobie, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, sprzęt z zakresu
rzeczywistości wirtualnej, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie antywirusowe
do telefonów komórkowych i smartfonów, urządzenia do lokalizacji pojazdów, elektryczne urządzenia do lokalizacji
obiektów, optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów, urządzenia lokalizacyjne działające na podczerwień, urządzenia
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne i do namierzania celu, etui na smartfony, etui na telefony komórkowe, etui
do tabletów, etui na płyty DVD, etui na odtwarzacze MP3,
etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio, etui na laptopy, etui na sprzęt komputerowy
i telefonii komórkowej, folie ochronne dostosowane
do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów
komputerowych, osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, ochraniacze na ekran do smartfonów
ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran do sprzętu komputerowego ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran
do sprzętu telefonii komórkowej ze szkła hartowanego,
35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamowe, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy,
usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji,
tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych
wymagań odbiorcy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
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sprzedaży detalicznej, public relations, prowadzenie kupna
i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu
internetowego dla sprzedaży towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne
urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty
do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia do gier działające
z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane
magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych,
płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty
wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki,
programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania,
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego,
odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia
do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające
zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji
satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów
(Personal Video Recorder - osobisty rejestrator obrazu), anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla
pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, pliki muzyczne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, transmisja strumieniowa,
systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla
streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania
treści multimedialnych, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa, w tym telewizja
naziemna, satelitarna, kablowa, usługi pośrednictwa przy
zawieraniu umów, usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 36 gwarantowanie ubezpieczeń, usługi ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia grupowe,
usługi informacyjne związane z ubezpieczeniem, usługi doradztwa związane z ubezpieczeniem na życie, organizowanie ubezpieczenia, zarządzanie ubezpieczeniami, usługi zarządzania ubezpieczeniami za pośrednictwem urządzeń
mobilnych, usługi mobilne w zakresie organizowania ubezpieczenia, administrowanie systemami ubezpieczenia,
udzielanie informacji on-line dotyczących ubezpieczeń
z komputerowej bazy danych lub Internetu, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, ubezpieczenia w zakresie wyświetlacza i innych elementów telefo-
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nów komórkowych, tabletów, sponsorowanie działalności
rozrywkowej, 37 instalowanie, montaż, konserwacja, serwisowanie i naprawa następujących urządzeń: telefony komórkowe i smartfony, sprzęt do telefonii komórkowej, tablety,
powerbanki, urządzenia do nawigacji satelitarnej, przyrządy
nawigacyjne, przyrządy i urządzenia pomiarowe, przenośna
aparatura do radiokomunikacji, przyrządy do rejestrowania
czasu, odległości, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów,
telefoniczne urządzenia nadawcze, karty z obwodami zintegrowanymi, urządzenia do wyznaczania współrzędnych
obiektów w skali globu wykorzystujące satelitarne systemy
lokalizacyjne, wyposażenie linii transmisyjnych, systemy
i urządzenia do monitorowania pojazdów z wykorzystaniem
technologii GPS, urządzenia lokalizacyjne, urządzenia i przyrządy geodezyjne, inne przyrządy pomiarowe służące do nawigacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi
pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach
telekomunikacyjnych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, komunikacja za pośrednictwem wirtualnych sieci prywatnych [VPN],
udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu
telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie
pakietów informacji, usługi rozpowszechniania programów
telewizyjnych, programów informacyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane,
usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi umożliwiania dostępu
do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego
poprzez interaktywny portal telewizyjny, wynajem urządzeń
do telefonii komórkowej, wynajem sprzętu komputerowego
i informatycznego, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, telewizja kablowa,
transmisja programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie
użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej,
transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi w zakresie nadawania programów telewizyjnych świadczone on-line z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi
nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi telewizji mobilnej,
usługi wideo na życzenie za pomocą przekazu satelitarnego,
komputerowego, naziemnego, kablowego, światłowodowego, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych
za pośrednictwem Internetu, usługi dotyczące transmisji
i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych
za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, wideotransmisja, przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu,
usługi transmisji wideo na żądanie, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych
usług, 39 usługi lokalizacji pojazdów, usługi informacyjne
związane z lokalizacją, 41 edukacja, informacje o edukacji,
wypożyczanie filmów kinowych, fotografowanie, usługi gier
świadczone on-line, gry hazardowe, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, tłumacze-
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nia języka migowego, usługi związane z organizacją imprez
karaoke, kasyna, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów, publikowanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne, organizowanie loterii, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, nauczanie, organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie
tekstów, realizacja spektakli, usługi reporterskie, rezerwacja
miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, widowiska, użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salony
gier, wystawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo,
sporządzanie napisów do filmów w wersji oryginalnej, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, tłumaczenia, usługi dystrybucji biletów, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów
reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi szkół, usługi tłumaczy, informacje o wypoczynku, wypożyczanie telefonów komórkowych i smartfonów, usługi rozrywkowe
i edukacyjne: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych
i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług
edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
dostęp do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji
o rozrywce, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców
i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików dostępnych
ze stron WWW poprzez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań
filmowych, dźwiękowych, udostępnianie filmów, programów telewizyjnych i informacyjnych, przeglądów oraz rekomendacji dotyczących filmów i programów telewizyjnych,
udostępnianie strony internetowej oferującej programy telewizyjne, filmy i treści multimedialne oraz informacyjne, przeglądy i rekomendacje dotyczące programów telewizyjnych,
filmów i treści multimedialnych, wypożyczanie nagrań wideo, nagrań multimedialnych, udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji w dziedzinie rozrywki, dostarczanie informacji, opinii i rekomendacji
dotyczących filmów i programów telewizyjnych, usługi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone on-line
z sieci komputerowej, usługi rozrywki w rzeczywistości wirtualne, 42 usługi obsługi technicznej produkcji telewizyjnej
i filmowej, usługi techniczne związane z prowadzeniem portali internetowych i komunikacyjnych, w tym dostępnych
bezpośrednio w telefonie komórkowym oraz w systemie telewizji interaktywnej, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach, hosting serwerów, usługi techniczne związane
z dostarczaniem filmów i programów telewizyjnych bez pobierania za pośrednictwem usługi wideo na żądanie, usługi
techniczne związane z dostarczaniem programów telewizyjnych i filmów bez pobierania, opracowywanie oprogramo-
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wania rzeczywistości wirtualnej, projektowanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania antywirusowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów.
485953
(220) 2018 05 15
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) PLAY360
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie
telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych,
audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce
do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD ROM, nagrane
taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne,
grafiki na tapetę jako oprogramowanie, wygaszacze ekranu
jako oprogramowanie, publikacje elektroniczne, audiobooki,
ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania,
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego,
odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia
do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające
dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku
twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów
(Personal Video Recorder - osobisty rejestrator obrazu), anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek,
dyski twarde, dyski twarde przenośne, ładowarki do telefonów komórkowych, komputerów, laptopów, notebooków
i tabletów, pendrive’y, powerbanki, komputerowe urządzenia
peryferyjne, gry do domowych konsoli do gier wideo, pliki
muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka,
treści audio, wideo i obrazy do pobrania, urządzenia do transmisji strumieniowej, systemy dystrybucji multimediów,
oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści
multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, narzędzia
do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, sprzęt
do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń,
cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wideo high-defi(210)
(731)
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nition, telewizory, dekodery, urządzenia do odbioru lub
nadawania telewizji mobilnej, telewizji rozsiewczej naziemnej, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji internetowej, w tym telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej, okulary 3D, okulary 3D do odbiorników telewizyjnych i gier
komputerowych, okulary inteligentne, okulary do rzeczywistości wirtualnej, aplikacje mobilne do pobrania do użytku
z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, komputerowe urządzenia peryferyjne ubieralne do noszenia
na ciele, urządzenia telekomunikacyjne do noszenia na ciele
lub w ubraniach, cyfrowe elektroniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, przenośne odtwarzacze mediów do noszenia na ciele lub w ubraniach,
smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach, sprzęt audio
do noszenia na sobie, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej,
zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, oprogramowanie antywirusowe,
oprogramowanie antywirusowe do telefonów komórkowych i smartfonów, urządzenia do lokalizacji pojazdów, elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów, urządzenia lokalizacyjne
działające na podczerwień, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne i do namierzania celu, etui na smartfony, etui na telefony komórkowe, etui do tabletów, etui
na płyty DVD, etui na odtwarzacze MP3, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na przenośne odtwarzacze mediów,
etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio, etui
na laptopy, etui na sprzęt komputerowy i telefonii komórkowej, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie
ochronne przystosowane do ekranów komputerowych,
osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii,
ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła hartowanego,
ochraniacze na ekran do sprzętu komputerowego ze szkła
hartowanego, ochraniacze na ekran do sprzętu telefonii komórkowej ze szkła hartowanego, 35 reklama, organizacja
kampanii reklamowych, agencje reklamowe, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, usługi rejestrowania, kompilacji,
systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych
dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii
komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu
i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem
wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD ROM,
nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, publikacje
elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe
utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfro-
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wym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD,
urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego,
kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału
telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego
i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki
telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału,
urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe
zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów
telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych
i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych
programów (Personal Video Recorder - osobisty rejestrator
obrazu), anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy
kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, pliki
muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka,
treści audio, wideo i obrazy do pobrania, transmisja strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie
dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych
do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, telewizja mobilna,
telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa, w tym
telewizja naziemna, satelitarna, kablowa, usługi pośrednictwa przy zawieraniu umów, usługi pośrednictwa związane
z reklamowaniem, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 37 instalowanie, montaż,
konserwacja, serwisowanie i naprawa następujących urządzeń: telefony komórkowe i smartfony, sprzęt do telefonii
komórkowej, tablety, powerbanki, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, przyrządy nawigacyjne, przyrządy i urządzenia
pomiarowe, przenośna aparatura do radiokomunikacji, przyrządy do rejestrowania czasu, odległości, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów, telefoniczne urządzenia nadawcze,
karty z obwodami zintegrowanymi, urządzenia do wyznaczania współrzędnych obiektów w skali globu wykorzystujące satelitarne systemy lokalizacyjne, wyposażenie linii transmisyjnych, systemy i urządzenia do monitorowania pojazdów
z wykorzystaniem technologii GPS, urządzenia lokalizacyjne,
urządzenia i przyrządy geodezyjne, inne przyrządy pomiarowe służące do nawigacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
w zakresie telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej,
natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach telekomunikacyjnych, usługi informacyjne
i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych
usług, komunikacja za pośrednictwem wirtualnych sieci prywatnych [VPN], udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych
informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu,
dostarczanie pakietów informacji, usługi rozpowszechniania
programów telewizyjnych, programów informacyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi przekazu telewizyjnego łącznie
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z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być
nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi umożliwiania dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, wynajem
urządzeń do telefonii komórkowej, wynajem sprzętu komputerowego i informatycznego, wynajem urządzeń do odbioru
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci
komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi
wireless broadcasting), usługi w zakresie nadawania programów telewizyjnych świadczone on-line z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo
na żądanie, usługi nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi
telewizji mobilnej, usługi wideo na życzenie za pomocą przekazu satelitarnego, komputerowego, naziemnego, kablowego, światłowodowego, nadawanie treści audiowizualnych
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo
na żądanie, wideotransmisja, przekazywanie i dostarczanie
treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem
Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, 39 usługi lokalizacji pojazdów, usługi informacyjne związane z lokalizacją, 41 edukacja, informacje
o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych, fotografowanie,
usługi gier świadczone on-line, gry hazardowe, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenia języka migowego, usługi związane z organizacją imprez karaoke, kasyna, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie
konkursów, publikowanie książek, wypożyczanie książek,
kształcenie praktyczne, organizowanie loterii, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, nauczanie, organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów, realizacja spektakli, usługi reporterskie, rezerwacja miejsc
na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, widowiska,
użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salony gier, wystawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo, sporządzanie napisów do filmów w wersji oryginalnej, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe,
tłumaczenia, usługi dystrybucji biletów, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi szkół, usługi tłumaczy, informacje o wypoczynku, wypożyczanie telefonów
komórkowych i smartfonów, usługi rozrywkowe i edukacyjne: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji
teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp
do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej,
usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania
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dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych,
usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku
i obrazu w postaci plików dostępnych ze stron WWW poprzez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego,
filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, udostępnianie filmów, programów telewizyjnych
i informacyjnych, przeglądów oraz rekomendacji dotyczących filmów i programów telewizyjnych, udostępnianie strony internetowej oferującej programy telewizyjne, filmy i treści
multimedialne oraz informacyjne, przeglądy i rekomendacje
dotyczące programów telewizyjnych, filmów i treści multimedialnych, wypożyczanie nagrań wideo, nagrań multimedialnych, udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji w dziedzinie rozrywki, dostarczanie
informacji, opinii i rekomendacji dotyczących filmów i programów telewizyjnych, usługi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone on-line z sieci komputerowej, usługi rozrywki w rzeczywistości wirtualnej, 42 usługi obsługi
technicznej produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi techniczne związane z prowadzeniem portali internetowych i komunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie
komórkowym oraz w systemie telewizji interaktywnej, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
udostępnianie miejsca na serwerach, hosting serwerów,
usługi techniczne związane z dostarczaniem filmów i programów telewizyjnych bez pobierania za pośrednictwem usługi
wideo na żądanie, usługi techniczne związane z dostarczaniem programów telewizyjnych i filmów bez pobierania,
opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej,
projektowanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
antywirusowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej
komputerów.
(210) 486043
(220) 2017 06 20
(310) 87338937
(320) 2017 02 16
(330) US
(731) Apple Inc., Cupertino, US
(540) FACE ID
(510), (511) 42 usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, doradztwo techniczne oraz udzielanie informacji z zakresu rozwiązań biometrycznych, projektowanie
i rozwój sprzętu i oprogramowania komputerowego.
(210) 486044
(220) 2017 06 20
(310) 87/338,924
(320) 2017 02 16
(330) US
(731) Apple Inc., Cupertino, US
(540) FACE ID
(510), (511) 9 oprogramowanie, sprzęt i urządzenia komputerowe do użytku w zakresie rozwiązań biometrycznych, weryfikacji oraz kontroli dostępu.
487480
(220) 2018 06 25
STOWARZYSZENIE IMPLANT MASTERS POLAND,
Szczecin
(540) IMPLANT MASTERS POLAND
(210)
(731)
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(531)

27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.08,
26.11.13
(510), (511) 35 usługi importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne,
usługi promocyjne w zakresie propagowania najwyższych
standardów leczenia w implantologii stomatologicznej, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie tekstów i ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów
sponsorowanych, usługi pośrednictwa w zawieraniu umów
kupna - sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
organizacja i obsługa pokazów, targów i wystaw w celach
handlowych i promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, akcje promocyjne dla
pacjentów na temat ochrony zdrowia jamy ustnej, możliwości i korzyści leczenia implantoprotetycznego, rejestrowanie,
kompilacja i/lub wyszukiwanie danych w komputerowych
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych w zakresie rynku zaopatrzenia stomatologicznego, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi badania rynku i opinii publicznej, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe w formie konferencji, kursów, szkoleń, sympozjów i wykładów w zakresie stomatologii, implantologii i implantoprotetyki, metod
i technik leczenia w implantologii stomatologicznej i implantoprotetyce, edukacja w zakresie ochrony zdrowia jamy
ustnej, możliwości i korzyści leczenia implantoprotetycznego, doradztwo zawodowe i usługi edukacyjne w zakresie
propagowania najwyższych standardów leczenia w implantologii stomatologicznej, usługi wydawnicze, publikowanie
czasopism, gazet, książek, materiałów dydaktycznych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacje
elektroniczne on - line, usługi związane z organizacją imprez
kulturalnych, rekreacyjnych, rozrywkowych i wypoczynkowych, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, informacja o edukacji, wynajem sal w celach edukacyjnych i szkoleniowych wyposażonych w sprzęt audiowizualny
i teleinformatyczny (tel./fax., komputer, Internet), 42 prace
badawczo - rozwojowe dla osób trzecich, prowadzenie badań interdyscyplinarnych pomiędzy wszystkimi działami
stomatologii i medycyny, testowanie materiałów, kontrola
jakości, wzornictwo przemysłowe w zakresie implantologii
i implantoprotetyki.
487492
(220) 2018 06 25
DUŻY BEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) Duży Ben - market alkoholowy
(510), (511) 21 akcesoria barowe i barmańskie, 34 tytoń,
przybory dla palaczy, zapałki, 35 prowadzenie sklepów z napojami alkoholowymi, bezalkoholowymi oraz artykułami
spożywczymi, reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prowadzenie sieci franczyzowych i partnerskich, 43 bary, restauracje.
(210)
(731)

(210) 488323
(220) 2018 09 24
(731) KORCZYŃSKI GRZEGORZ JAN FHU RAJLAND, Jarocin
(540) KOTEJI
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi restauracji specjalizujących się
w makaronach udon i soba, usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne.
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488491
(220) 2018 07 20
FOLWARCZNA GÓRSKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia
(540) Quadrille experience the wonderland
(210)
(731)

(531)

27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12, 24.09.03,
24.17.02
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizacji wypoczynku
i rekreacji, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i obsługi kongresów, zjazdów, sympozjów, seminariów, konferencji, szkoleń, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
usługi w zakresie organizowania rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, udostępnianie basenów kąpielowych, usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi: imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych,
festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu
światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów,
imprez plenerowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek i nocnych klubów, usługi klubowe, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie
sprzętu sportowego, 43 usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi w zakresie prowadzenia hoteli, moteli,
pensjonatów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
w zakresie prowadzenia restauracji, barów, kawiarni, pubów
i innych placówek gastronomicznych, przygotowywanie
dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa,
44 usługi w zakresie troski o zdrowie, sprawność oraz urodę
istot ludzkich, usługi świadczone w saunach, salonach SPA
oraz salonach odnowy biologicznej.
488492
(220) 2018 07 20
FOLWARCZNA GÓRSKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia
(540) Quadrille Spa
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17, 24.09.03,
24.17.02
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizacji wypoczynku
i rekreacji, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i obsługi kongresów, zjazdów, sympozjów, seminariów, konferencji, szkoleń, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
usługi w zakresie organizowania rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, udostępnianie basenów kąpielowych, usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi: imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych,
festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu
światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek i nocnych klubów, usługi klubowe,
wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, 44 usługi w zakresie troski o zdrowie, sprawność oraz urodę istot ludzkich, usługi świadczone w saunach,
salonach SPA oraz salonach odnowy biologicznej.

Nr ZT48/2018

488649
(220) 2018 07 25
TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) INDUSTRIA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe,
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami,
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży
materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg,
pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni
z materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi,
terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
(210)
(731)

488862
(220) 2018 07 31
Guangzhou Laigu Electronic Technology Co., Ltd.,
Guangzhou, CN
(540) X-LEVEL

(210)
(731)

(531) 24.17.01, 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 9 pamięci zewnętrzne USB, torby do noszenia
komputerów, pokrowce na laptopy, pokrowce do tabletów,
przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie,
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głośniki, interfejsy audio, filtry do aparatów fotograficznych,
kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable], ładowarki do baterii, pokrowce na smartfony, gniazdka, wtyczki
i inne kontakty [złącza elektryczne], urządzenia do transmisji
dźwięku.

nek, motocykli, quadów i gokartów, ogumienie do rowerów,
skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów
i gokartów.

488863
(220) 2018 07 31
Guangzhou Laigu Electronic Technology Co., Ltd.,
Guangzhou, CN
(540) YOUNG KIT

(540)

(210)
(731)

(531)

09.03.09, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22,
27.05.01
(510), (511) 9 pamięci zewnętrzne USB, torby do noszenia
komputerów, pokrowce na laptopy, pokrowce do tabletów,
przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie,
głośniki, interfejsy audio, filtry do aparatów fotograficznych,
kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable], ładowarki do baterii, pokrowce na smartfony, gniazdka, wtyczki
i inne kontakty [złącza elektryczne], urządzenia do transmisji
dźwięku.
(210) 489192
(220) 2018 08 08
(731) PAWLIKOWSKI MIROSŁAW, Bystrzyca Kłodzka
(540) Amir

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 7 części zamienne do silników, filtry do maszyn
nitrujących, filtry powietrza chłodnic silników, filtry jako części maszyn i silników, części zamienne do maszyn rolniczych,
12 pojazdy mechaniczne, silniki, części zamienne do pojazdów mechanicznych: akcesoria samochodowe ujęte w tej
klasie, przyczepy, naczepy, urządzenia elektroniczne chroniące pojazdy przed kradzieżą: pojazdy jednośladowe, skutery,
motorowery, motocykle, quady, części zamienne do samochodów, skuterów, motorowerów, motocykli, quadów, pojazdy mechaniczne, mechanizmy napędowe do pojazdów,
przyczepy, przyczepy bagażowe, samochody, silniki do pojazdów, części zamienne do pojazdów mechanicznych, samochodów osobowych i ciężarowych, naczep, przyczep, autobusów: części konstrukcyjne do pojazdów, części karoserii
do pojazdów, rowery, skutery, motorowery, motorynki, motocykle, quady, gokarty, części zamienne do rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów i gokartów, ogumienie do rowerów, skuterów, motorowerów,
motorynek, motocykli, quadów i gokartów, rowery, skutery,
motorowery, motorynki, motocykle, quady, gokarty, części
zamienne do rowerów, skuterów, motorowerów, motory-

(210)
(731)

489244
(220) 2018 08 10
HADART-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(531) 29.01.12, 05.01.20, 05.01.21
(510), (511) 31 żywe drzewa i krzewy, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz usługi sklepu internetowego
w zakresie produktów ogrodniczych w szczególności żywych drzew i krzewów, 44 udzielanie informacji związanych
z sadzeniem drzew i krzewów, sadzenie drzew i krzewów,
doradztwo w zakresie sadzenia drzew i krzewów, ogrodnictwo krajobrazowe.
489255
(220) 2018 08 10
STOLBUD WŁOSZCZOWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Włoszczowa
(540) STOLBUD
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, okna metalowe, okna dachowe metalowe, włazy okienne metalowe,
metalowy osprzęt do okien, okucia metalowe do okien,
okucia okienne ozdobne, kołnierze metalowe do okien,
ramy i futryny okienne metalowe, metalowe: okiennice,
rolety, ograniczniki do okien, ościeżnice, metalowe żaluzje nie ujęte w innych klasach, drzwi metalowe, metalowe: ramy do drzwi, ościeżnice, parapety, listwy, opaski,
słupy metalowe, konstrukcje linii napowietrznych, druty,
kable, metalowe: ścianki działowe, balustrady, ogrodzenia,
konstrukcje budowlane, kratki wentylacyjne, ograniczniki
do drzwi i okien, odrzwia, akcesoria metalowe do drzwi
i okien, 19 materiały budowlane niemetalowe, okna niemetalowe, okna dachowe niemetalowe, włazy okienne
niemetalowe, niemetalowy osprzęt do okien, kołnierze niemetalowe do okien, ramy i futryny okienne niemetalowe,
niemetalowe: okiennice, ograniczniki do okien, ościeżnice, parapety, odrzwia, niemetalowe żaluzje i osłony przeciwsłoneczne nie ujęte w innych klasach, drewno, beton,
betonowe elementy budowlane, konstrukcyjne elementy
niemetalowe dla budownictwa, słupy niemetalowe dla linii energetycznych i oświetleniowych, budynki rozdzielni
i stacji transformatorowych, żerdzie i prefabrykaty betonowe dla energetyki, niemetalowe: drzwi, futryny, ościeżnice, balustrady, schody, tralki do schodów, deski, drewno
budowlane, listwy niemetalowe, opaski niemetalowe,
parkiety, okładziny niemetalowe, brykiety z drewnianych
materiałów odpadowych, 35 usługi w zakresie handlu materiałami budowlanymi i dostarczanie informacji handlowych konsumentom, usługi w zakresie sprzedaży w sklepach, hurtowniach, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż
on-line), sprzedaż wysyłkowa katalogowa, na podstawie
zamówień telefonicznych następujących towarów: materiały budowlane, okna metalowe, okna dachowe metalowe, włazy okienne metalowe, metalowy osprzęt do okien,
(210)
(731)
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okucia metalowe do okien, okucia okienne ozdobne, kołnierze metalowe do okien, ramy i futryny okienne metalowe, metalowe: okiennice, rolety, ograniczniki do okien,
ościeżnice, metalowe żaluzje nie ujęte w innych klasach,
drzwi metalowe, metalowe: ramy do drzwi, ościeżnice,
parapety, Iistwy, opaski, słupy metalowe, konstrukcje linii
napowietrznych, druty, kable, metalowe: ścianki, ścianki
działowe, balustrady, ogrodzenia, konstrukcje budowlane,
kratki wentylacyjne, ograniczniki do drzwi i okien, odrzwia,
akcesoria metalowe do drzwi i okien, okna niemetalowe,
okna dachowe niemetalowe, włazy oknowe niemetalowe, niemetalowy osprzęt do okien, kołnierze niemetalowe
do okien, ramy i futryny okienne niemetalowe, niemetalowe: okiennice, ograniczniki do okien, ościeżnice, parapety,
odrzwia, niemetalowe żaluzje i osłony przeciwsłoneczne nie ujęte w innych klasach, drewno, beton, betonowe
elementy budowlane, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, słupy niemetalowe dla linii energetycznych i oświetleniowych, budynki rozdzielni i stacji
transformatorowych, żerdzie i prefabrykaty betonowe dla
energetyki, niemetalowe: drzwi, futryny, ościeżnice, balustrady, schody, tralki do schodów, deski, drewno budowlane, listwy niemetalowe, opaski niemetalowe, parkiety,
okładziny niemetalowe, brykiety z drewnianych materiałów
odpadowych, doradztwo handlowe, promocja sprzedaży,
poszukiwanie partnerów handlowych, tworzenie przedstawicielstw handlowych pośrednictwo handlowe, informacja handlowa, promocja sprzedaży, wdrażanie produktów
na rynek pokazy towarów, organizowanie giełd, targów,
aukcji, przetargów, imprez handlowych, organizowanie wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, organizacja
stanowisk na targach handlowych, usługi w zakresie handlu
i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi aukcyjne,
prowadzenie sprzedaży detalicznej, hurtowej i internetowej artykułami elektrycznymi, budowlanymi, drzewnymi,
sprzętem agd, artykułami wyposażenia wnętrz, artykułami oświetleniowymi, doradztwo w sprawach zarządzania
działalnością gospodarczą, reklama, pokazy towarów, usługi marketingowe, agencje eksportowo-importowe, prowadzenie ksiąg, zarządzanie hotelami, 37 budownictwo
przemysłowe, usługi budowlane, usługi remontowe, instalowanie, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz linii energetycznych, montaż
okien i drzwi, konserwacja, remonty, serwis oraz naprawa
drzwi i okien, roboty budowlane wykończeniowe i remontowe, nadzór budowlany, wynajem sprzętu budowlanego,
informacja budowlana, doradztwo w zakresie ww. usług,
informacja o powyższych usługach.
489302
(220) 2018 08 10
IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Devix
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, leki dla ludzi, leki
pomocnicze dla celów medycznych, leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne.
(210)
(731)

489305
(220) 2018 08 10
IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ipharm
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.11.03
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, leki dla ludzi, leki
pomocnicze dla celów medycznych, leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne.
(210) 489311
(220) 2018 08 13
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) eurocash.pl TWOJE NOWE MOŻLIWOŚCI

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, kupony mobilne do pobrania, publikacje periodyczne ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, oprogramowanie komputerowe do pobrania
z Internetu, 35 prowadzenie on-line hurtowej sprzedaży artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego, w tym
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, usługi
pośrednictwa w handlu, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje.
(210) 489312
(220) 2018 08 13
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) eurocash.com TWOJE NOWE MOŻLIWOŚCI

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, kupony mobilne do pobrania, publikacje periodyczne ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, oprogramowanie komputerowe do pobrania
z Internetu, 35 prowadzenie on-line hurtowej sprzedaży artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego, w tym
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, usługi
pośrednictwa w handlu, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje.
(210) 489313
(220) 2018 08 13
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) EUROCASH CASH & CARRY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.13.25
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, kupony mobilne do pobrania, publikacje periodyczne ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, oprogramowanie komputerowe do pobrania
z Internetu, 35 prowadzenie on-line hurtowej sprzedaży artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego, w tym
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, admini-
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strowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, usługi
pośrednictwa w handlu, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje.

(531)

489319
(220) 2018 08 13
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) insalis
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do inhalacji, wyrób
medyczny do udrożniania górnych dróg oddechowych, preparaty do nosa dla celów medycznych.

(210) 489471
(220) 2018 08 17
(731) IWIŃSKA ZOFIA AGATA THE LIGHT, Lwówek
(540) THE LIGHT oświetlenie

(210)
(731)

(210) 489344
(220) 2018 08 13
(731) Bank of America Corporation, Charlotte, US
(540) BOFA
(510), (511) 36 ubezpieczenia, sprawy finansowe, sprawy
monetarne, usługi zarządzania dotyczące nieruchomości, usługi inwestycyjne dotyczące nieruchomości, usługi
bankowe, usługi finansowe, analizy finansowe, zarządzanie
finansami i doradztwo finansowe, usługi dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi maklerskie, transakcje i obrót
instrumentami finansowymi, udzielanie informacji finansowych, usługi giełdy finansowej, papierów wartościowych
i towarów, usługi finansowe w rodzaju usług inwestycyjnych, obsługa kart kredytowych i debetowych, badania
w zakresie finansów, oraz świadczenie tych usług bezpośrednio przez globalną sieć komputerową, 42 usługi naukowe i techniczne oraz badania i projekty ich dotyczące, usługi analizy przemysłowej i badań, projektowanie i rozwój
sprzętu i oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, analiza systemów komputerowych,
dostarczanie oprogramowania komputerowego przez internet, dostarczanie przez internet oprogramowania komputerowego służącego do internetowego dostępu do informacji i usług finansowych bezpośrednio przez globalną
sieć komputerową.
489370
(220) 2018 08 13
ARC-POL BABIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Czaniec
(540) MAKARON zagrodowy krajanka 6 jajeczna
Z DODATKIEM PRZYPRAWY - KURKUMY Z JAJ OD
KUR Z WOLNEGO WYBIEGU
(210)
(731)
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29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 03.07.03,
08.07.11, 05.07.02, 27.07.01, 06.07.08, 25.01.19, 24.03.01
(510), (511) 30 makarony.

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.04.01, 26.04.10, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z oświetleniem.
489578
(220) 2018 08 22
JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) A’ A’POLLONIA CIDERSECCO Prestige
(210)
(731)

(531) 09.01.10, 25.01.01, 25.01.05, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, koktajle, aperitify, napoje
alkoholowe musujące i gazowane, cydry, napoje alkoholowe
smakowe i aromatyzowane.
489579
(220) 2018 08 22
JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) Carolina CIDERSECCO
(210)
(731)
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(531)

25.01.01, 25.07.01, 25.07.08, 25.07.20, 26.01.01, 26.01.06,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, koktajle, aperitify, napoje
alkoholowe musujące i gazowane, cydry, napoje alkoholowe
smakowe i aromatyzowane.
489581
(220) 2018 08 22
WŁODARSKI RYSZARD PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE NASH, Łódź
(540) MEZZO

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 3 środki toaletowe, kosmetyki, środki perfumeryjne i zapachowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
18 walizy, torby podróżne, torby, plecaki, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasole i parasolki, 25 odzież,
nakrycia głowy, skarpety, obuwie.
(210) 489645
(220) 2018 08 22
(731) CANADIAN CLUB CANADA INC., Toronto, CA
(540) CANADIAN CLUB
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, whisky.
489665
(220) 2018 08 24
HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hortex. Od Matki Natury.
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane warzywa, przetwory warzywne, mrożone warzywa, mrożone
warzywa z dodatkiem sosów i/Iub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki warzywne, mrożone mieszanki warzywne
z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone dania
gotowe z warzyw, mrożone dania gotowe wegetariańskie
i z dodatkiem mięsa, mrożone dania gotowe z dodatkiem
wyrobów mącznych, mrożone dania gotowe z dodatkiem
sosów i/lub ziół i/lub przypraw, sałatki warzywne, warzywa puszkowane, zupy, składniki do sporządzania zup, żywność dietetyczna składająca się głównie z warzyw, żywność
o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu składająca
się głównie z warzyw, 30 żywność na bazie mąki, mrożone
wyroby mączne, wyroby mączne z dodatkiem warzyw, makarony, makarony mrożone, makarony z dodatkiem warzyw,
gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, gotowe dania zawierające makaron, sosy do makaronu, przyprawy do makaronu na bazie warzyw, lody, lody spożywcze,
lody spożywcze w proszku, lody mleczne, lody wodne, lody
sokowe, lody owocowe, sorbety, mrożone jogurty, desery
lodowe, środki wiążące do lodów, preparaty do sporządzania lodów, 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty
do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki,
napoje i nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, zagęszczone soki owocowe i warzywne, soki przecierowe owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości energetycznej, owocowe, warzywne
i owocowo-warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi,
sorbety jako napoje, napoje izotoniczne, napoje energetycz-
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ne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady,
syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(210) 489677
(220) 2018 08 24
(731) TYCHOWICZ DAWID, Łęgowo
(540) BEST KEB’S

(531) 08.05.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 cielęcina, drób, głęboko mrożony drób, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, indyk,
mięso z indyka, sałatki drobiowe, 43 usługi restauracji fast-food, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach
klientów.
489728
(220) 2018 08 27
PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice
(540) 4 Active men
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 3 szampony, wody toaletowe, wody po goleniu,
wody kolońskie, perfumy, wyroby kosmetyczne dla mężczyzn,
kremy kosmetyczne, mydła i żele do golenia, mydła i żele do mycia ciała, woski, olejki, żele do włosów, pomady do pielęgnacji
i modelowania wąsów oraz brody, odświeżacze do ust, toniki,
odżywki do włosów, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry, do pielęgnacji twarzy, do pielęgnacji włosów,
dezodoranty osobiste, antyperspiranty, dezodoranty perfumowane, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji stóp, w tym chroniące przed nadmiernym poceniem się stóp, talk kosmetyczny
do ciała, preparaty kosmetyczne do higieny intymnej.
489900
(220) 2018 08 29
HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) GranuSEPT

(210)
(731)

(531) 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do gojenia ran, oferowane w postaci maści, kremów, emulsji, żeli, proszków, granulatów, balsamów, kompresów, preparaty farmaceutyczne
do przemywania ran oferowane w postaci płynnej, zgranulowanej, sproszkowanej, preparaty farmaceutyczne antyseptyczne poprawiające gojenie.

Nr ZT48/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

489901
(220) 2018 08 29
HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) GranuSKIN

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.12, 26.11.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do gojenia ran, oferowane w postaci maści, kremów, emulsji, żeli, proszków, granulatów, balsamów, kompresów, preparaty farmaceutyczne
do przemywania ran oferowane w postaci płynnej, zgranulowanej, sproszkowanej.
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nicznych, czyszczenie i mycie samochodów, wypożyczanie
maszyn i urządzeń do czyszczenia, mycia i suszenia samochodów, udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem
urządzeń do mycia samochodów, kompleksowe czyszczenie
samochodów.
(210) 489936
(220) 2018 08 30
(731) LEUCHTER ROY, Warszawa
(540) SIMPLO

(210) 489925
(220) 2018 08 30
(731) DUBLASZEWSKI MARIUSZ, Sopot
(540) Myjnia EXTRA

(531) 01.01.02, 18.01.07, 18.01.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia, nabłyszczania, polerowania i woskowania pojazdów oraz części do pojazdów,
mianowicie kół, felg, opon, nadwozi, szyb, drzwi, bagażników, szyb przednich, zderzaków, lusterek, tkanin, desek rozdzielczych i dywaników do pojazdów, preparaty czyszczące
i produkty pielęgnujące do pojazdów, a mianowicie: woski
samochodowe, preparaty do usuwania rdzy, aerozole odtłuszczające, pasty do pielęgnacji powierzchni i wnętrz pojazdów, pasty do skór, chusteczki nasączone środkami czyszczącymi do pojazdów, płyny do czyszczenia przedniej szyby
samochodowej, zapachowe środki czyszczące do pojazdów,
7 myjnie samochodowe, maszyny do mycia samochodów,
urządzenia do czyszczenia pojazdów i części do pojazdów
(tj. kół, felg, opon, nadwozi, szyb, drzwi, bagażników, szyb
przednich, zderzaków, lusterek wstecznych, tkanin, desek
rozdzielczych i dywaników do pojazdów), a mianowicie:
odkurzacze samochodowe, elektryczne odkurzacze piorące, przyrządy do czyszczenia tkanin - szczotki elektryczne,
rozpylacze ze sprężonym powietrzem, tarcze polerujące
do użytku z polerkami elektrycznymi, szczotki [części maszyn], instalacje odsysające pyl do czyszczenia, reduktory
ciśnienia [części maszyn], nawijarki mechaniczne do przewodów giętkich, regulatory wody, podgrzewacze wody
[części maszyn], filtry [części maszyn lub silników], wkłady
do maszyn filtrujących, instalacje do mycia i czyszczenia pojazdów, membrany do pomp, maszyny do mycia ciśnieniowego, urządzenia do czyszczenia parą, maszyny i urządzenia
do czyszczenia [elektryczne], zawory [części maszyn], automaty do sprzedawania wody i środków czyszczących do mycia i konserwacji pojazdów, regulatory wody (części maszyn),
instalacje do mycia pojazdów, odkurzacze i elektryczne aplikatory szamponów do tapicerki, 37 mycie pojazdów mecha-

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10
(510), (511) 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, kawa, herbata, kakao
i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone
jogurty i sorbety, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, bagietki
z nadzieniem, banany w cieście, batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, batony, gotowe do spożycia
na bazie czekolady, brioszki (drożdżowe bułeczki), bułeczki gotowane na parze nadziewane mięsem mielonym (niku-manjuh), bułeczki gotowane na parze nadziewane pastą z czerwonej fasoli, bułeczki z dżemem fasolowym,
bułki nadziewane, calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], chałupa [meksykańskie placuszki], cheeseburgery,
chimichanga [rodzaj burrito], chipsy [produkty zbożowe],
chipsy kukurydziane, chipsy kukurydziane o smaku warzyw, chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, chipsy
taco, chińskie pierożki gotowane na parze (shumai), chińskie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), chipsy tortilla, chrupki kukurydziane, chrupki kukurydziane o smaku
sera, chrupki ryżowe, chrupki ryżowe w kształcie kulek
(arare), chrupki serowe [przekąski], chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki zbożowe, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, ciasta zawierające mięso, ciasta
[słodkie lub słone], ciasteczka cebulowe, ciasteczka ryżowe, ciastka owsiane, ciastka z prosa, ciasto kruche z szynką, ciasto na bazie jaj, ciasto z przyprawionymi owocami,
czipsy na bazie zbóż, dania gotowe suche lub w płynie,
zawierające głównie ryż, czipsy wonton, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, kanapki,
jiaozi (pierogi nadziewane), hamburgery w bułkach, hamburgery gotowane i w bułkach, gotowy lunch w pudełku
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw,
gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe
potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, gotowe posiłki w formie
pizzy, gotowe pizze, gotowe do spożycia solone przekąski
z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, gotowe dania z ryżu, gotowa solona żywność przyrządzona
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z mąki ziemniaczanej, gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, fajitas (grillowane mięso podawane
na pszennej lub kukurydzianej tortilli), enchilada (kukurydziana tortilla z mięsem i przyprawiona ostrą papryką),
empanada (nadziewany pieróg), dziczyzna w cieście, drób
w cieście, dmuchane kuleczki serowe [przekąski kukurydziane], dania na bazie ryżu, krakersy z preparatów zbożowych, krakersy ryżowe, krakersy o smaku ziołowym, krakersy o smaku warzyw, krakersy o smaku sera, krakersy
o smaku przypraw, krakersy o smaku mięsnym, krakersy
nadziewane serem, krakersy krewetkowe, koreczki, kanapeczki, klejące się ciasteczka ryżowe (chapsalttock), kleiste
ucierane ciasto ryżowe powlekane fasola w proszku [injeolmi], kleiste kuleczki ryżowe, kandyzowany popcorn, kanapki zawierające sałatę, kanapki zawierające mieloną wołowinę, kanapki zawierające kurczaka, kanapki z rybą,
kanapki z parówką [hot dog],kanapki z mięsem, kanapki
z indykiem, kanapki z frankfurterkami, kanapki z filetem
z ryby, kanapki tostowe opiekane, opiekane ziarna kukurydzy, opiekane kanapki z serem i z szynką, okonomiyaki
[japońskie wytrawne naleśniki], naleśniki [cienkie], naleśniki, naleśnik z zieloną cebulą [pajeon], nachos, mrożone
produkty z ciasta nadziewane warzywami, mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, mrożone posiłki składające się głownie z ryżu, mrożone posiłki składające się
głownie z makaronu, mięso zapiekane w cieście, mięso
z warzywami w cieście [pot pie], mięso w cieście [gotowe], miękkie precle, makarony zawierające nadzienia, makaron z serem, lasagne, kukurydza smażona, kukurydza
prażona w kuchence mikrofalowej, kukurydza prażona
pokryta karmelem, kukurydza prażona [popcorn], kukurydza palona, krótko smażony makaron z warzywami [japchae], krokiety po chińsku, precelki, potrawy z makaronu,
potrawy składające się głównie z ryżu, potrawy gotowe
zawierające makaron, potrawy gotowe na bazie makaronu, posiłki składające się głównie z makaronów, popcorn
smakowy, popcorn powlekany karmelem z karmelizowanymi orzechami, placki z nadzieniem z warzyw, placki
z kurczakiem, placki z kimchi [kimchijeon], placki z fasoli
mung [bindaetteok], placki, pizze schłodzone, pizze mrożone, pizze konserwowane, pizze [gotowe], pizza, pierożki
ryżowe przybrane dżemem ze słodkiej fasoli (ankoro), pierożki z krewetkami, pierożki ravioli, paszteciki z wieprzowiny, paszteciki z kiełbaskami, paella, owoce pod kruszonką,
przekąski zbożowe o smaku sera, przekąski z kukurydzy
w formie ciasta francuskiego, przekąski z kukurydzy w formie kół, przekąski z kukurydzy, przekąski z ekstrudowanej
pszenicy, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski wykonane ze sproszkowanych sucharów, przekąski wykonane
z pszenicy, przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, przekąska wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane
z mąki sojowej, przekąski wykonane z mąki razowej, przekąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski wykonane
z mąki kukurydzianej, przekąski wykonane z kukurydzy,
przekąski wieloziarniste, przekąski słone na bazie zbóż,
przekąski słone na bazie kukurydzy, przekąski składające
się z produktów zbożowych, przekąski składające się
głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające
się głównie z chleba, przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie tortilli, przekąski na bazie ryżu, słodki ryż z orzechami i owocami głożyny [yaksik], suche i płynne potrawy gotowe
do jedzenia, głównie składające się z makaronów, spody
z ciasta do pizzy, spody do pizzy, solone wyroby piekarnicze, smażone ciastka ryżowe [topokki], senbei [ciastka ryżowe], sałatka z makaronu typu rurki, sałatka z makaronem, sałatka ryżowa, samosy, sajgonki, ryżowe pierożki,
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ryż smażony po chińsku, ryż kleisty zawijany w liście bambusa [zongzi], ryba w cieście, risotto, ravioli [gotowe], ramen (japońskie danie na bazie makaronu), quiche, quesadilla [tortilla z masy kukurydzianej z serem], przetworzona
kukurydza do prażenia, spaghetti i klopsy, świeże placki
[ciasta], świeże parówki w cieście, zawijana kanapka typu
wrap, świeża pizza, zapiekanki w cieście z dziczyzny i drobiu, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, wyroby
piekarnicze z warzywami i rybami, wyroby piekarnicze
składające się z warzyw i mięsa, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, wstępnie upieczone spody
na pizze, wrapy z kurczakiem, warzywa w cieście, wontons
(rodzaj chińskich pierożków), wafle ryżowe w polewie czekoladowej, wafle ryżowe, tradycyjne koreańskie ciasto ryżowe [injeolmi], tosty francuskie, tostowe opiekane kanapki z serem, tortille, tarty solone, tamales, tacos [danie
meksykańskie], tabule [sałatka z kuskus], sushi, surowe pizze, sól, przyprawy i dodatki smakowe, chleb, batony zbożowe i energetyczne, cukierki batony i guma do żucia,
babki pandoro, babki panettone, artykuły żywnościowe
zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, batoniki nugatowe w polewie czekoladowej, batoniki ze słodkiej pasty
z fasoli w postaci galaretki [yohkan], bezy, budynie deserowe w proszku, budyń ryżowy, bułeczki z dżemem, bułeczki z owocami, bułki z cynamonem, chałwa, ciastka serowe, ciastka z prosa wiązanego cukrem lub z ryżu
prażonego (okoshi), ciasto na biszkopty, cienkie kruche
placki z przyprawami [poppadom], cienkie płaty czekoladowe zawierające mielone ziarna kawy, croissant [rogaliki
z ciasta francuskiego], crème caramel [karmelowy deser],
czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, czekolada,
imitacje kremu budyniowego, gotowe do spożycia puddingi, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe desery [na bazie czekolady], gofry z polewą czekoladową, gofry
czekoladowe, drobiny kajmakowe, gofry, dżem ze słodkiej
fasoli pokryty miękką słodzoną skorupką na bazie fasoli [nerikiri], desery z muesli, desery czekoladowe, deser puddingowy na bazie ryżu, dekoracje z czekolady na choinki,
dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, czekoladowe fondue, czekoladowe dodatki smakowe, czekoladki z likierem,
czekoladki, czekolada z japońskim chrzanem, czekolada
z alkoholem, czekolada nielecznicza, czekolada z bąbelkami, czekolada na polewy lub posypki, mrożone wyroby
cukiernicze zawierające lody, mrożone wyroby cukiernicze na patyku, mrożone torty jogurtowe, mrożone mleczne wyroby cukiernicze, mleczne wyroby cukiernicze,
miękkie zwijane ciastka z ubitego ryżu [gyuhi], migdały
w polewie czekoladowej, mieszanki kheer (pudding ryżowy), marcepan w czekoladzie, marcepan, lodowe wyroby
cukiernicze, lodowe słodycze, króliczki z czekolady, kremy
czekoladowe, kremy na bazie kakao w postaci past
do smarowania, kremy budyniowe custard [pieczone desery], krakersy z mąki grahama, krakersy solone, krakersy
o smaku owocowym, krakersy, koreańskie tradycyjne cukierki i ciastka [hankwa], japońskie biszkopty (kasutera),
jadalny papier ryżowy, jabłka w cieście, orzeszki ziemne
zatopione w karmelowym batoniku, orzechy w polewie
[wyroby cukiernicze], orzechy w czekoladzie, orzechy macadamia w polewie czekoladowej, orzechowe wyroby cukiernicze, nugat, nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające mleko, nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające
czekoladę, nielecznicze wyroby cukiernicze z nadzieniem
z toffi, nielecznicze wyroby cukiernicze z mąki, nieleczni-
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cze wyroby cukiernicze w kształcie jajek, nielecznicze wyroby cukiernicze w formie galaretki, nielecznicze wyroby
cukiernicze o smaku mlecznym, nielecznicze wyroby cukiernicze, nielecznicze słodycze do zastosowania jako
część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające imitację
czekolady, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające
czekoladę, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie
z imitacji czekolady, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze
w polewie czekoladowej, nielecznicze miętowe wyroby cukiernicze, nielecznicze draże, musy deserowe, musy czekoladowe,
musy (wyroby cukiernicze), puddingi ryżowe zawierające rodzynki i gałkę muszkatołową, puddingi, pudding z kaszy manny, pudding z chleba, pływające wyspy [deser], przekąski składające sie
głownie z wyrobów cukierniczych, produkty na bazie czekolady,
preparaty do produkcji słodyczy, praliny z waflem, przysmak turecki (rachatłukum), posypka czekoladowa, polewy piankowe,
polewa lub posypka czekoladowa, patyczki z ciasta smażone
w głębokim tłuszczu [youtiao], pastylki cukiernicze do pieczenia,
pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pasty
na bazie czekolady, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty czekoladowe do chleba, pasty czekoladowe
[do smarowania], papier jadalny, ozdoby choinkowe [jadalne], owocowe (galaretki -) [słodycze], owoce w polewie czekoladowej, trufle [wyroby cukiernicze], trufle (rumowe) [wyroby cukiernicze], torty Pawłowej z orzechami laskowymi,
tiramisu, tabletki [wyroby cukiernicze], słone krakersy, słone
herbatniki, słodycze z żeńszeniem, słodycze o smaku lukrecji,
słodycze na bazie mąki ziemniaczanej, słodycze gotowane,
słodkie bułki, suszone, słodzone ciastka z mąki ryżowej (rakugan), słodkie ciastka z prasowanego ryżu (mochi-gashi), suflety
deserowe, substytuty czekolady, substytut marcepanu, sopapilla [smażony chleb], sopaipillas [smażone ciastka], solone wafelki, smażone ciasteczka plecione, smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, składniki na bazie kakao do produktów
cukierniczych, ryż na mleku, puddingi z ryżu i ośmiu rodzajów
suszonych owoców, ziołowo-miodowe pastylki do ssania [wyrób cukierniczy], ziarna kawy powlekane cukrem, yorkshire
puddingi (pieczone puddingi z ciasta naleśnikowego), wyroby
piekarnicze, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wyroby
cukiernicze zawierające galaretkę, wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, wyroby cukiernicze z nadzieniem zawierającym wino,
wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze o smaku miętowym (nielecznicze -), wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, wyroby
cukiernicze na bazie pomarańczy, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze mrożone,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze czekoladowe o smaku praliny, wiórki do wyrobów
cukierniczych z masła orzechowego, vla [holenderski deser mleczny], wata cukrowa, turecki przysmak w polewie
czekoladowej, żywność na bazie kakao, żywność zawierająca kakao [jako główny składnik], 31 grzyby, świeże,
do spożycia, grzyby świeże, płody rolne i z akwakultury,
produkty ogrodnicze i leśne, grzyby, rośliny, grzybnie
do celów rolniczych, kukurydza, 32 napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, preparaty do produkcji
napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji napojów alkoholowych, cydr, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wypożyczanie mebli,
bielizny stołowej i zastawy stołowej.
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489959
(220) 2018 08 30
KRZYŻAK WINCENTY GOSPODARSTWO
SADOWNICZE, Ujanowice
(540) SADY Wincenta 100% NATURY
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 05.01.16
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce, galaretki, dżemy, kompoty, chipsy owocowe,
miąższ owoców, musy owocowe, owoce lukrowane, owoce
w puszkach, przekąski na bazie owoców, sałatki owocowe,
30 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne
preparaty do produkcji napojów, aperitify bezalkoholowe,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, napoje na bazie owoców
bezalkoholowe, owocowe nektary, napoje warzywne, soki
warzywne.
489977
(220) 2018 08 31
PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) OZZI WINE FROM AUSTRALIA Limestone Coast
(210)
(731)

(531)

26.11.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.15, 03.05.15,
01.17.02, 01.17.25
(510), (511) 33 wina australijskie.
489978
(220) 2018 08 31
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) Biflorin BABY
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 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.
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(210) 490061
(220) 2018 09 04
(731) CZARNOWSKI MARCIN ALTIVA, Toruń
(540) ALTIVA

(531) 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 6 rusztowania metalowe, szalunki do betonu
metalowe, ogrodzenia metalowe, bramy metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, 19 szalunki niemetalowe do betonu, rusztowania niemetalowe, drewno budowlane, 37 instalowanie drzwi i okien,
izolowanie budynków, wynajem sprzętu budowlanego,
montaż rusztowań, murowanie, tapetowanie, tynkowanie,
wynajem sprzętu budowlanego.
490069
(220) 2017 03 27
MOLE MOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MOLE MOLE

(210)
(731)

(531) 20.07.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe związane z książkami, załatwianie prenumeraty książek, recenzji, gazet lub komiksów,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, doradztwo w zakresie
promocji sprzedaży, usługi w zakresie promocji sprzedaży,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, również świadczone
on-line, publikacji drukowanych, materiałów drukowanych,
muzyki, filmów i innych rodzajów elektronicznych publikacji
tekstowych i obrazowych utrwalonych na nośnikach, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane z materiałami
piśmiennymi, również świadczone on-line, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w związku z grami, również świadczone on-line, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z zabawkami, również świadczone on-line, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży.
(210) 490164
(220) 2018 09 05
(731) EUROIMPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) C euroimpex sa

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, drukarki,
fotokopiarki, drukarki komputerowe, komputery, programy
komputerowe, czytniki optyczne, oprogramowanie kom-
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puterowe umożliwiające dostarczenie informacji za pośrednictwem Internetu, komputerowe bazy danych, 16 urządzenia i maszyny do powielania, 35 wynajmowanie urządzeń
i wyposażenia biurowego, fotokopiowanie, komputerowe
zarządzanie plikami, informacja handlowa wspomagana
komputerowo, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi dotyczące komputerowych baz danych, 37 instalowanie, konserwacja oraz
naprawa maszyn i urządzeń biurowych, 41 szkolenia dotyczące elektroniki, usługi biblioteczne świadczone za pośrednictwem komputerowej bazy danych, informacja dotycząca
edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub
z Internetu, usługi dostarczania informacji edukacyjnych,
informacje dotyczące edukacji, edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, 42 konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, instalacja,
konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, rozwój programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego.
490244
(220) 2018 09 07
STEFAŃSKA EWELINA F.H.U. MAX IMPORT-EXPORT,
Bochnia
(540) MAX
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 7 elektronarzędzia ręczne i stacjonarne, takie jak:
wkrętarki, wiertarki, młoto-wiertarki, młoty, młoty udarowe,
piły, piły tarczowe, pilarki, pilniki, wyrzynarki, strugi elektryczne, frezarki, szlifierki, szlifierki kątowe, nożyce, opalarki, wypalarki, zgrzewarki, golarki do żywego inwentarza, noże elektryczne, brzeszczoty do użytku z elektronarzędziami, wiertarki
stołowe, szlifierki stołowe, pilarki, ukośnice, ostrzałki, spawarki,
kompresory, odkurzacze przemysłowe, giętarki, przemysłowe
narzędzia pneumatyczne, klucze przekładniowe elektryczne,
klucze udarowe, klucze pneumatyczne, tłoki, prasy hydrauliczne, towotnice, smarownice, odsysarki oleju, podnośniki
samochodowe, wyciągarki, wciągarki, żurawie warsztatowe,
piaskarki, polerki, maszyny do wulkanizacji, alternatory, wyważarki, brzeszczoty pił do użytku z elektronarzędziami, sprzęgła
do maszyn, przekładnie zębate, tuleje, stojany, elektryczne
cewki zapłonowe, gaźniki, młoty wyburzeniowe, mieszadła,
wibratory, przecinarki do płytek, przecinarki łukowe, wciągarki
i podnośniki do płyt, palniki, kosiarki, podkaszarki, kosy elektryczne, kosy spalinowe, nożyce do żywopłotów i gałęzi, piły
łańcuchowe elektryczne, piły łańcuchowe spalinowe, wiertnice, opryskiwacze, myjki ciśnieniowe, pompy paliwowe, pompy głębinowe, motopompy, pompy do instalacji grzewczych,
maszyny do rozdrabniania drewna, wiertła, frezy, tarcze tnące,
tarcze szlifujące, tarcze ostrzące, tarcze polerujące, akcesoria
spawalnicze - mianowicie: roboty, palniki, elektrody, głowice,
filtry do maszyn, akcesoria do kompresorów - mianowicie:
tłoki, zawory, szybkozłącza, akcesoria do pił łańcuchowych mianowicie: łańcuchy do pił, prowadnice do pił, świdry, silniki
i napędy takie jak: silniki elektryczne, silniki spalinowe, silniki
hydrauliczne, silniki pneumatyczne, wałki silnikowe, prze-
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kładnie silnikowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej towarów takich jak: elektronarzędzia ręczne i stacjonarne, takie
jak: wkrętarki, wiertarki, młoto-wiertarki, młoty, młoty udarowe, piły, piły tarczowe, pilarki, pilniki, wyrzynarki, strugi elektryczne, frezarki, szlifierki, szlifierki kątowe, nożyce elektryczne,
opalarki, wypalarki, zgrzewarki, golarki do żywego inwentarza,
noże elektryczne, brzeszczoty do użytku z elektronarzędziami,
wiertarki stołowe, szlifierki stołowe, pilarki, ukośnice, ostrzałki, spawarki, kompresory, odkurzacze przemysłowe, giętarki,
przemysłowe narzędzia pneumatyczne, klucze przekładniowe
elektryczne, klucze udarowe, klucze pneumatyczne, tłoki, prasy hydrauliczne, towotnice, smarownice, odsysarki oleju, podnośniki samochodowe, wyciągarki, wciągarki, żurawie warsztatowe, piaskarki, polerki, maszyny do wulkanizacji, alternatory,
wyważarki, brzeszczoty pił do użytku z elektronarzędziami,
sprzęgła do maszyn, przekładnie zębate, tuleje, stojany, elektryczne cewki zapłonowe, gaźniki, młoty wyburzeniowe, mieszadła, wibratory, przecinarki do płytek, przecinarki łukowe,
wciągarki i podnośniki do płyt, palniki, kosiarki, podkaszarki,
kosy elektryczne, kosy spalinowe, nożyce do żywopłotów i gałęzi, piły łańcuchowe elektryczne, piły łańcuchowe spalinowe,
wiertnice, opryskiwacze, myjki ciśnieniowe, pompy paliwowe,
pompy głębinowe, motopompy, pompy do instalacji grzewczych, maszyny do rozdrabniania drewna, wiertła, frezy, tarcze
tnące, tarcze szlifujące, tarcze ostrzące, tarcze polerujące, akcesoria spawalnicze - mianowicie: roboty, palniki, elektrody, głowice, filtry do maszyn, akcesoria do kompresorów - mianowicie: tłoki, zawory, szybkozłącza, akcesoria do pił łańcuchowych
- mianowicie: łańcuchy do pił, prowadnice do pił, świdry, silniki
i napędy takie jak: silniki elektryczne, silniki spalinowe, silniki
hydrauliczne, silniki pneumatyczne, wałki silnikowe, przekładnie silnikowe.
(210) 490252
(220) 2018 09 07
(731) FARECKI CEZARY CEZAR, Milanówek
(540) C-O

(531) 26.01.02, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 okulary przeciwsłoneczne, okulary korekcyjne, okulary, sportowe, okulary ochronne, gogle narciarskie
i motoryzacyjne.
490267
(220) 2018 09 07
MĄCZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wawrzeńczyce
(540) ZDRO-FISH MĄCZKA
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 świeże ryby - tusze, elementy pakowane lub/i luzem, świeże ryby bez wnętrzności (tusze) lub/i elementy zapakowane na tacki ręcznie lub maszynowo.

23

490278
(220) 2018 09 07
BILLBOOK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) B
(210)
(731)

(531) 20.07.02, 27.05.21, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi fakturowania dla przedsiębiorstw,
usługi w zakresie fakturowania, odczytywanie liczników
mediów do celów fakturowania, zarządzanie kontami, fakturowanie i uzgadnianie kont w imieniu osób trzecich, komputerowe zarządzanie plikami, automatyczne przetwarzanie
danych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru
nabywanych towarów, pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, 36 przekazy pieniężne, przetwarzanie płatności elektronicznych, przyjmowanie
opłat za rachunki, usługi w zakresie regulowania rachunków,
przetwarzanie transakcji płatniczych w internecie, zautomatyzowane usługi płatnicze, automatyczne opłacanie rachunków, pobieranie płatności, obsługa płatności, usługi związane z rachunkiem bieżącym, ściąganie należności i faktoring,
42 digitalizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów
[skanowanie], konwersja danych elektronicznych, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, transfer
danych dokumentowych z jednego formatu komputerowego na inny, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego: infrastruktura jako usługa [IaaS], oprogramowanie jako usługa [SaaS],
platforma jako usługa [PaaS], skomputeryzowane przechowywanie informacji biznesowych, przechowywanie danych
on-line, wynajem oprogramowania komputerowego do odczytu strumienia danych, wypożyczanie oprogramowania
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej.
490308
(220) 2018 09 10
TABLERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TABLERO
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 15.07.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, 9 komponenty eklektyczne i elektroniczne, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne
i mechaniczne), komputery i sprzęt komputerowy, urządze-
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nia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych,
19 drewno i sztuczne drewno, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 28 gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi
zarządzania sprzedażą, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem informatycznym, 39 transport drogowy, magazynowanie i składowanie.
490338
(220) 2018 09 08
SHOP LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CONECS

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 osprzęt metalowy do mebli, metalowe elementy konstrukcyjne mebli, stojaków takie jak: łączniki, złącza, rury, pręty, uchwyty, kasety metalowe, szuflady metalowe, zamki, kosze, kraty, okucia meblowe.
490339
(220) 2018 09 08
SHOP LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PUSH SLIDE

(210)
(731)

(531) 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 osprzęt metalowy do mebli, metalowe elementy konstrukcyjne mebli, stojaków, takich jak: łączniki,
złącza, rury, pręty, uchwyty, kasety metalowe, szuflady metalowe, zamki, kosze, kraty, okucia meblowe.
490485
(220) 2018 09 12
BINIASZEWSKI WIESŁAW FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BIWARO, Daszewice
(540) BIWARO
(210)
(731)
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(540) NOCNY KOCHANEK

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 14 biżuteria, breloczki [biżuteria], broszki, kolczyki, łańcuszki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], ozdoby
[biżuteria], zegarki, zegarki na rękę, zegary, 21 kubki, otwieracze do butelek, naczynia do picia, kufle do piwa, 25 bielizna damska, bielizna osobista, bluzki, buty, czapki [nakrycia głowy], koszule, krawaty, kurtki, [odzież], majtki, nakrycia
głowy [odzież], obuwie, odzież gotowa, okrycia wierzchnie
[odzież], podkoszulki, skarpetki, slipy, spodnie, swetry, szale,
szaliki, T-shirty, 26 broszki [dodatki ubraniowe], emblematy
nie z metali szlachetnych, opaski na ręce, emblematy ozdobne, ozdoby [hafty], 41 usługi kompozycji muzycznych, usługi
orkiestry, organizowanie i prowadzenie koncertów, rozrywka
[widowiska), usługi studia nagrań, pisanie tekstów, inne niż
reklamowe, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, usługi dystrybucji biletów [rozrywka].
490503
(220) 2018 09 13
TOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo
(540) TOMA
(210)
(731)

(531) 25.07.20, 25.07.21, 27.05.01
(510), (511) 1 kleje i środki klejące do skóry, gumy, metalu,
plastiku, szkła, porcelany, ceramiki i drewna, kleje specjalnego
przeznaczenia, 16 artykuły biurowe: wszystkie typy przyborów do pisania, malowania, rysowania, szkicowania, uwydatniania kolorem, markery i wkłady do nich, kulkowe markery
i wkłady do nich, korektory, ołówki, automatyczne ołówki
i wkłady do nich, długopisy, cienkopisy i wkłady do nich, zakreślacze, wymazywacze, flamastry, pióra, pióra wieczne
i naboje z atramentem, kleje do papieru, temperówki, gumy
do wycierania atramentu, kleje do papieru, kleje do celów
domowych lub do papieru oraz materiałów piśmiennych.
490505
(220) 2018 09 13
TOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo
(540) TOMA
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej narzędzi tynkarskich, materiałów budowlanych, sprzętu budowlanego, 37 usługi budowlane, usługi tynkarskie, naprawa
maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, serwis narzędzi tynkarskich, naprawa narzędzi tynkarskich, usługi remontowe, usługi wyburzeniowe.
(210)
(731)

490494
(220) 2018 09 13
SOKOŁOWSKI KRZYSZTOF, POCHWAŁA ARTUR,
MAJSTRAK ARKADIUSZ, KOZANOWSKI ROBERT
NOCNY KOCHANEK SPÓŁKA CYWILNA,
Skarżysko-Kamienna

(531) 25.07.20, 25.07.21, 27.05.01
(510), (511) 1 kleje i środki klejące do skóry, gumy, metalu,
plastiku, szkła, porcelany, ceramiki i drewna, kleje specjalnego
przeznaczenia, 16 artykuły biurowe: wszystkie typy przyborów do pisania, malowania, rysowania, szkicowania, uwydatniania kolorem, markery i wkłady do nich, kulkowe markery
i wkłady do nich, korektory, ołówki, automatyczne ołówki
i wkłady do nich, długopisy, cienkopisy i wkłady do nich, zakreślacze, wymazywacze, flamastry, pióra, pióra wieczne
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i naboje z atramentem, kleje do papieru, temperówki, gumy
do wycierania atramentu, kleje do papieru, kleje do celów
domowych lub do papieru oraz materiałów piśmiennych.
490508
(220) 2018 09 13
J&K J. KANIA, K. TOMCZAK SPÓŁKA JAWNA,
Ostrów Wielkopolski
(540) Kebz MORE THAN KEBAB
(210)
(731)

(531) 08.07.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 bułki, burrito, kanapki z parówką [hot dog],
sosy [przyprawy], sosy sałatkowe, tortille, 43 bary szybkiej
obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi barowe, usługi restauracyjne.
(210) 490526
(220) 2018 09 13
(731) FURMAŃSKI TOMASZ FURMIS, Mielec
(540) Fratelli

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 restauracje, bary, snack-bary serwujące gorące i zimne potrawy, pizzerie, usługi restauracji sprzedających
sushi, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, restauracje
samoobsługowe i z dostawą do domu, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, usługi świadczone przez bary bistro,
kafeterie - bufety, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi doradcze dotyczące
żywności.
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niemetalowe, ogrodzenia metalowe, ogrodzenia drewniane,
ogrodzenia z tworzyw sztucznych, pergole niemetalowe,
kominy niemetalowe, biokominki, fotele, huśtawki montowane na ganku, meble ogrodowe - patio, meble ogrodowe
z tworzyw sztucznych, zestawy mebli ogrodowych, krzesła
ogrodowe, stoły ogrodowe, stojaki na parasole, poduszki
na krzesła, poduszki jako siedziska, leżaki, podnóżki, kosze
piknikowe, kosze do przechowywania - meble, krzesła, leżaki
ogrodowe, łóżka ogrodowe, ławki, sofy, stoliki, stoły, skrzynie, ławy ogrodowe połączone na stałe z ławkami, namioty
ogrodowe- szkielety ramowe, niemetalowe i nie z materiału tekstylnego, gliniane donice, donice ceramiczne, donice
szklane, donice z siatki plecionej, donice na rośliny, ozdobne
donice szklane, porcelanowe żardyniery - donice, ozdobne
donice ceramiczne, donice z tworzyw sztucznych, donice drewniane w postaci skrzyń, donice torfowe do celów
ogrodniczych, huśtawki, przyrządy na place zabaw, piaskownice- wyposażenie placów zabaw, piaskownice- artykuły
do zabaw, zjeżdżalnie- wyposażenie placów zabaw, zabawki,
osłony balkonowe i ogrodzeniowe, pokrowce na krzesła, pokrowce na meble, pokrowce i narzuty na meble, siatki ogrodowe, narzuty ochronne na meble ogrodowe.
490555
(220) 2018 09 14
ESTHETIC DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) esthetic
(210)
(731)

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
kosmetyki do makijażu, zestawy kosmetyków, kosmetyki
do brwi, kosmetyki do rzęs, 44 salon piękności, usługi medyczne, usługi terapeutyczne, usługi wizażystów.
490556
(220) 2018 09 14
SABI-STOWARZYSZENIE INSPEKTORÓW OCHRONY
DANYCH, Warszawa
(540) SABI Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
(210)
(731)

(210) 490547
(220) 2018 09 14
(731) PLISZKA MICHAŁ HAIKU STUDIO, Chojnice
(540) OGRODOLANDIA.PL
(531)

(531) 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: wiaty z metalu, zadaszenia metalowe,
pergole z metalu, kominy metalowe, sauny, gazowe i elektryczne promienniki ciepła, lampy ogrodowe, paleniska,
prysznice ogrodowe, oświetlenie ogrodowe, parasole ogrodowe, parasole, domki ogrodowe wykonane z materiałów
niemetalowych, domki na narzędzia, garaże prefabrykowane, nie z metalu, budki ogrodowe z drewna, budki ogrodowe
z tworzyw sztucznych, pawilony targowe, niemetalowe wiaty do ochrony przed deszczem, ogrodzenia z siatki plecionej

24.17.01, 24.17.02, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.07, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, opinie (sondaże -), pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, analizy i badania rynku, agencje
reklamowe, badania marketingowe, badania i analizy rynku,
marketing, kolportaż próbek, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie
wystaw dla celów handlowych lub reklamowych, organizo-
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wanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, projektowanie materiałów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, public relations, publikowanie
tekstów sponsorowanych, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama korespondencyjna,
reklama prasowa, telemarketing, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ulotek, prospektów, druków
i próbek, uaktualnianie materiałów reklamowych, 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, transfer
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, przydzielanie dostępu do baz danych, 41 edukacja, nauczanie,
nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie konkursów, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, doradztwo zawodowe, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, kształcenie praktyczne (pokazy), warsztaty (organizowanie i prowadzenie),
szkolenia, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe],
publikowanie książek, sprawdziany edukacyjne, usługi przekwalifikowania zawodowego, wypożyczanie książek.
490561
(220) 2018 09 14
HEALTH MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) H+M HEALTH MEDICA
(210)
(731)

(531) 24.13.01, 24.13.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, 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, 42 badania naukowe
w dziedzinie medycyny, badania w dziedzinie kosmetyki, badania biologiczne, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, usługi doradcze w dziedzinie
technologii.
(210) 490569
(220) 2018 09 14
(731) BAJKO SUNAND, Warszawa
(540) ecomate WAY OF LIFE

490571
(220) 2018 09 14
YOUBID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) YOUBID
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, edukacyjne aplikacje komputerowe, aplikacje do pobrania, aplikacje komputerowe
do pobrania, aplikacje mobilne do zamawiania taksówek,
aplikacje do pobrania na smart fony, aplikacje komputerowe do sterowania pojazdami, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli parkowania samochodów, aplikacje komputerowe nawigacji audio-wideo do samochodu, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi,
pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, pobieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, aplikacje komputerowe do urządzeń
nawigacyjnych do pojazdów, aplikacje komputerowe do sterowania automatycznym kierowaniem pojazdami, aplikacje
komputerowe do sterowania automatycznym parkowaniem
pojazdów, aplikacje do obstawiania zakładów sportowych,
aplikacje do przepływu pracy, aplikacje do odzyskiwania informacji, edukacyjne aplikacje na tablety, edukacyjne aplikacje mobilne.
(210) 490603
(220) 2018 09 17
(731) NOWARA MAGDALENA MOONSTONE, Wrocław
(540) Animal4You

(531) 03.07.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 magnesy dekoracyjne, breloczki do kluczy,
zabawki, zabawki pluszowe w kształcie zwierząt.
490611
(220) 2018 09 17
WAINMAN HAWAII-EUROPE SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) Rabbit Gang
(510), (511) 25 odzież sportowa, odzież surfingowa,
28 sprzęt sportowy, w tym sprzęt do uprawiania kitesurfingu.
(210)
(731)

490612
(220) 2018 09 17
WAINMAN HAWAII-EUROPE SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) Rabbit
(510), (511) 25 odzież sportowa, odzież surfingowa,
28 sprzęt sportowy, w tym sprzęt do uprawiania kitesurfingu.
(210)
(731)

(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 21 słomki do picia.
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490657
(220) 2018 09 17
„AGRO-DANMIS” GRAMOWSCY SPÓŁKA JAWNA,
Bukowiec
(540) Danmis

(210)
(731)

(531) 03.04.11, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 sery, zwłaszcza kozie, produkty na bazie
mleka.
490673
(220) 2018 09 17
BEAR FOOD LLC, Beverly Hills, Stany Zjednoczone
Ameryki
(540) NIEDŹWIEDZIE VS BOBASY
(510), (511) 28 karty do gry, karty na wymianę jako gry karciane, gry karciane, sprzęt sprzedawany jako zestaw do gier
karcianych, pudełka na karty do gry, plansze do gier z kartami do kolekcjonowania, gry towarzyskie, gry planszowe, gry
memory- gry pamięciowe, gry towarzyskie, gry fabularne,
gry quizowe.
(210)
(731)

(210) 490707
(220) 2018 09 18
(731) TCHÓRZEWSKA EWA, Zakrze
(540) Cobe
(510), (511) 38 elektroniczna transmisja wiadomości i danych, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków
elektronicznych, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, elektroniczna transmisja
i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, elektroniczne przesyłanie wiadomości błyskawicznych i danych, interaktywne przesyłanie treści wideo
przez sieci cyfrowe, interaktywne usługi nadawania programów i łączności, komunikacja w celu wymiany danych
w formie elektronicznej, konsultacje w zakresie sieci przesyłu danych, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp
do Internetu, odbieranie i transmisja wiadomości, przekaz
danych za pomocą telekomunikacji, przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, komunikacja przez
międzynarodowe sieci telekomunikacyjne, komunikacja
przez sieci elektroniczne, mobilne usługi medialne w postaci
elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych,
przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych, przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji i obrazów związanych z lekami,
medycyną i higieną, telekomunikacja informacyjna w tym
strony internetowe, telekomunikacja informacyjna, transfer
cyfrowy danych, transmisja danych, transmisja danych, wiadomości i informacji, transmisja dźwięku, wideo i informacji,
transmisja dźwięku przez środki elektroniczne, transmisja
dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja filmów wideo, transmisja i odbiór informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, transmisja krótkich wiadomości- sms, obrazów, mowy,
dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem sieci,
transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci
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multimedialnych, transmisja sieciowa dźwięków, obrazów,
sygnałów i danych, transmisja wiadomości, danych i treści
za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych,
transmisja wiadomości i obrazów, usługi konsultacyjne dotyczące komunikacji danych, usługi łączności audiowizualnej,
usługi transmisji cyfrowej, usługi transmisji danych przez
sieci telekomunikacyjne, usługi transmisji elektronicznej
i telekomunikacyjnej, usługi transmisji głosu i danych, usługi transmisji wideo, usługi transmisyjne, usługi w zakresie
komunikacji interaktywnej, usługi wideokomunikacyjne,
wideokonferencje, wirtualne pokoje rozmów - chatroomy
zakładane poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych,
wspomagane komputerowo przesyłanie dźwięku, wspomagane komputerowo przesyłanie tekstu, zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz danych, wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie
wiadomości, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych
do telefonicznych linii chatów, zdalne transmitowanie danych drogą telekomunikacyjną, zdalne transmitowanie sygnałów dźwiękowych drogą telekomunikacyjną, użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, użytkowanie systemów
łączności elektronicznej, 42 analizy naukowe wspomagane
komputerowo, badania dotyczące nauki, badania dotyczące
technologii, badania i analizy naukowe, badania i opracowywanie projektów technicznych, badania laboratoryjne, badania naukowe, badania naukowe prowadzone przy użyciu
baz danych, badania naukowe wspomagane komputerowo,
badania przemysłowe wspomagane komputerowo, badania
techniczne, badania technologiczne, badania w dziedzinie
mediów społecznościowych, badania w dziedzinie techniki,
badania w zakresie nowych produktów, ekspertyzy w zakresie technologii, laboratoryjne usługi analityczne, monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, opracowywanie
badań technicznych, opracowywanie nowych produktów,
opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich, prace badawcze w zakresie opracowywania nowych produktów, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami,
prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
prace inżynieryjne, projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, projektowanie naukowe i technologiczne,
projektowanie produktów inżynieryjnych, przygotowywanie badań dotyczących analizy projektu, przygotowywanie
raportów dotyczących badań technologicznych, publikowanie informacji naukowych, sporządzanie raportów dotyczących badań naukowych, sporządzanie raportów dotyczących badań technicznych, świadczenie usług badawczych,
technologiczne badania projektowe, tworzenie programów
kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, udostępnianie
informacji naukowych, udostępnianie informacji w zakresie technologii naukowej, udostępnianie informacji on-line
w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy
danych lub Internetu, usługi analizy technologicznej, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, usługi
badawczo-rozwojowe, usługi doradcze dotyczące przyrządów naukowych, usługi doradcze dotyczące badań technologicznych, usługi doradcze dotyczące badań naukowych,
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi laboratoriów analitycznych, usługi laboratoryjne, usługi laboratoryjne w zakresie testowania analitycznego, usługi obrazowania
ultradźwiękowego do celów niemedycznych, usługi naukowo-technologiczne, usługi oceny pomiarów, usługi w zakresie analizy danych technicznych, usługi w zakresie badań matematycznych, usługi w zakresie badań naukowych, usługi
w zakresie badań technicznych, usługi w zakresie udzielania
informacji technologicznych, 44 analiza zachowania do ce-
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lów medycznych, badania psychologiczne, badanie osobowości do celów psychologicznych, doradztwo dotyczące
psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych,
doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo psychologiczne, doradztwo
związane z psychologią integralną, konsultacje psychiatryczne, konsultacje psychologiczne, leczenie psychologiczne,
poradnictwo psychologiczne, opieka psychologiczna, poradnictwo psychologiczne dla personelu, porady psychologiczne, przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, przeprowadzanie testów psychologicznych do celów
medycznych, przeprowadzanie testów psychologicznych,
przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów
medycznych, przygotowywanie profili psychologicznych,
przygotowywanie profilów psychologicznych do celów
medycznych, psychiatria, psychoterapia, psychoterapia holistyczna, sporządzanie raportów psychologicznych, badanie
osobowości - usługi w zakresie zdrowia psychicznego, terapia sztuką, terapia psychologiczna dla małych dzieci, testy
psychiatryczne, udzielanie informacji dotyczących modyfikacji zachowania, udzielanie informacji z zakresu psychologii,
usługi diagnozy psychologicznej, usługi doradcze dotyczące
zachowania ludzkiego, usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, usługi psychiatryczne, usługi psychologów, usługi psychoterapeuty, usługi psychoterapeutyczne,
usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, usługi
w zakresie oceny osobowości- usługi w zakresie zdrowia psychicznego, usługi w zakresie oceny psychologicznej, usługi
w zakresie psychologii pracy, usługi w zakresie psychologii
dla osób indywidualnych i grup, usługi w zakresie testów
psychologicznych, zapewnianie leczenia psychologicznego.
(210) 490708
(220) 2018 09 18
(731) TCHÓRZEWSKA EWA, Zakrze
(540) S-pokój
(510), (511) 10 urządzenie do badania działania płuc
do użytku medycznego, analizatory do użytku medycznego,
analizatory składu ciała, analizatory elektroniczne do celów
medycznych, analizatory grupy krwi do użytku medycznego, analizatory nawilżenia skóry do użytku medycznego,
analizatory automatyczne do diagnostyki medycznej, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura analityczna do celów medycznych, aparatura do analiz do celów
medycznych, aparatura elektroniczna do użytku medycznego, aparatura monitorująca parametry fizjologiczne do celów medycznych, aparatura skanująca do celów medycznych, aparaty do analizy substancji do celów medycznych,
aparaty do badania poziomu cukru we krwi, ciśnieniomierze,
czujniki do użytku medycznego w diagnostyce, czujniki
temperatury do użytku medycznego, czujniki tlenu do użytku medycznego, czujniki ultradźwiękowe do użytku medycznego, detektory do zastosowań medycznych, diagnostyczne przyrządy ultradźwiękowe do użytku medycznego,
diagnostyczne urządzenia ultradźwiękowe do użytku medycznego, diagnostyczne urządzenia pomiarowe do użytku
medycznego, elektromedyczne przyrządy diagnostyczne,
elektroniczna aparatura monitorująca do użytku medycznego, elektroniczne przyrządy do pomiaru nasycenia krwi tlenem do użytku medycznego, elektroniczne przyrządy medyczne, elektroniczne rejestratory nasycenia krwi tlenem
do użytku medycznego, elektroniczne rejestratory tętna
do użytku medycznego, elektroniczne rejestratory pracy serca do użytku medycznego, elektroniczne przyrządy kontrolujące ciśnienie tętnicze krwi do użytku medycznego, elektroniczne monitory pracy serca do użytku medycznego,
elektroniczne liczniki kropel do użytku medycznego, elek-
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troniczne aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi
do użytku medycznego, elektroniczne przyrządy rejestrujące ciśnienie tętnicze krwi do użytku medycznego, elektroniczne przyrządy rejestrujące poziom dwutlenku węgla
do celów medycznych, elektroniczne pulsometry do użytku
medycznego, elektroniczne rejestratory temperatury
do użytku medycznego, elektroniczne urządzenia monitorujące temperaturę do użytku medycznego, elektroniczne
urządzenia do celów medycznych, elektroniczne urządzenia
monitorujące poziom dwutlenku węgla do celów medycznych, elektromagnetyczne urządzenia medyczne, lampy
do badań lekarskich, liczniki pulsu jako aparatura medyczna,
medyczne przyrządy diagnostyczne, medyczne urządzenia
analityczne do celów medycznych, medyczne urządzenia
diagnostyczne do celów medycznych, monitory tętna, narzędzia do diagnostyki medycznej, przyrządy diagnostyczne
do użytku medycznego, przyrządy do analizy medycznej,
przyrządy do badań medycznych, przyrządy do celów medycznych do analizy, przyrządy do leczenia falami elektromagnetycznymi, przyrządy do monitorowania pacjentów,
przyrządy do pomiaru impulsów do użytku medycznego,
przyrządy do pomiaru temperatury do użytku medycznego,
przyrządy do pomiaru ciśnienia krwi, przyrządy do mierzenia
przystosowane do użytku medycznego, przyrządy do testów diagnostycznych do celów medycznych, przyrządy
medyczne do odczytywania danych fizjologicznych, przyrządy medyczne do rejestrowania danych fizjologicznych,
przyrządy medyczne do rejestracji czynności serca, przyrządy wykrywające do celów medycznych, pulsometry, rejestratory tętna, skanery do użytku medycznego, ultradźwiękowe
medyczne urządzenia diagnostyczne, ultradźwiękowe przyrządy diagnostyczne do celów leczniczych, ultradźwiękowe
urządzenia diagnostyczne do użytku medycznego, urządzenia do analizowania obrazów do celów medycznych, urządzenia do analizy częstotliwości fal mózgowych, urządzenia
do badań krwi do celów medycznych, urządzenia do diagnozowania chorób neurologicznych, urządzenia do lokalizowania nerwów, urządzenia do monitorowania tlenu
do użytku medycznego, urządzenia do monitorowania stężenia tlenu do użytku medycznego, urządzenia do pomiarów do celów medycznych, urządzenia do testów DNA i RNA
do celów medycznych, urządzenia elektromedyczne, urządzenia do obrazowania medycznego, 38 elektroniczna
transmisja wiadomości i danych, dostarczanie wiadomości
za pośrednictwem środków elektronicznych, dostarczanie
wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych,
elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów,
dokumentów, wiadomości i danych, elektroniczne przesyłanie wiadomości błyskawicznych i danych, interaktywne
przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, interaktywne
usługi nadawania programów i łączności, komunikacja
w celu wymiany danych w formie elektronicznej, konsultacje
w zakresie sieci przesyłu danych, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, odbieranie i transmisja wiadomości, przekaz danych za pomocą telekomunikacji, przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, przekazywanie
informacji za pomocą środków elektronicznych, komunikacja przez międzynarodowe sieci telekomunikacyjne, komunikacja przez sieci elektroniczne, mobilne usługi medialne
w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, przesyłanie danych za pośrednictwem środków
elektronicznych, przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji i obrazów związanych
z lekami, medycyną i higieną, telekomunikacja informacyjna
w tym strony internetowe, telekomunikacja informacyjna,
transfer cyfrowy danych, transmisja danych, transmisja danych, wiadomości i informacji, transmisja dźwięku, wideo
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i informacji, transmisja dźwięku przez środki elektroniczne,
transmisja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci
multimedialnych, transmisja filmów wideo, transmisja i odbiór informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, transmisja krótkich wiadomości- sms, obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych
pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi,
transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem sieci, transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja sieciowa dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, transmisja wiadomości,
danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci
łącznościowych, transmisja wiadomości i obrazów, usługi
konsultacyjne dotyczące komunikacji danych, usługi łączności audiowizualnej, usługi transmisji cyfrowej, usługi transmisji danych przez sieci telekomunikacyjne, usługi transmisji
elektronicznej i telekomunikacyjnej, usługi transmisji głosu
i danych, usługi transmisji wideo, usługi transmisyjne, usługi
w zakresie komunikacji interaktywnej, usługi wideokomunikacyjne, wideokonferencje, wirtualne pokoje rozmów- chatroomy zakładane poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, wspomagane komputerowo przesyłanie dźwięku,
wspomagane komputerowo przesyłanie tekstu, zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz danych, wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych
do telefonicznych linii chatów, zdalne transmitowanie danych drogą telekomunikacyjną, zdalne transmitowanie sygnałów dźwiękowych drogą telekomunikacyjną, użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, użytkowanie systemów
łączności elektronicznej, 42 analizy naukowe wspomagane
komputerowo, badania dotyczące nauki, badania dotyczące
technologii, badania i analizy naukowe, badania i opracowywanie projektów technicznych, badania laboratoryjne, badania naukowe, badania naukowe prowadzone przy użyciu baz
danych, badania naukowe wspomagane komputerowo, badania przemysłowe wspomagane komputerowo, badania
techniczne, badania technologiczne, badania w dziedzinie
mediów społecznościowych, badania w dziedzinie techniki,
badania w zakresie nowych produktów, ekspertyzy w zakresie technologii, laboratoryjne usługi analityczne, monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, opracowywanie badań technicznych, opracowywanie nowych produktów,
opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich, prace badawcze w zakresie opracowywania nowych produktów, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami,
prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
prace inżynieryjne, projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, projektowanie naukowe i technologiczne,
projektowanie produktów inżynieryjnych, przygotowywanie
badań dotyczących analizy projektu, przygotowywanie raportów dotyczących badań technologicznych, publikowanie informacji naukowych, sporządzanie raportów dotyczących badań naukowych, sporządzanie raportów dotyczących
badań technicznych, świadczenie usług badawczych, technologiczne badania projektowe, tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, udostępnianie informacji
naukowych, udostępnianie informacji w zakresie technologii
naukowej, udostępnianie informacji on-line w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi analizy technologicznej, usługi badawcze
w dziedzinie medycyny i farmakologii, usługi badawczo-rozwojowe, usługi doradcze dotyczące przyrządów naukowych, usługi doradcze dotyczące badań technologicznych,
usługi doradcze dotyczące badań naukowych, usługi dorad-
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cze w dziedzinie technologii, usługi laboratoriów analitycznych, usługi laboratoryjne, usługi laboratoryjne w zakresie
testowania analitycznego, usługi obrazowania ultradźwiękowego do celów niemedycznych, usługi naukowo-technologiczne, usługi oceny pomiarów, usługi w zakresie analizy danych technicznych, usługi w zakresie badań matematycznych,
usługi w zakresie badań naukowych, usługi w zakresie badań
technicznych, usługi w zakresie udzielania informacji technologicznych, 44 analiza zachowania do celów medycznych,
badania psychologiczne, badanie osobowości do celów psychologicznych, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące
psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo psychologiczne, doradztwo związane z psychologią
integralną, konsultacje psychiatryczne, konsultacje psychologiczne, leczenie psychologiczne, poradnictwo psychologiczne, opieka psychologiczna, poradnictwo psychologiczne dla
personelu, porady psychologiczne, przeprowadzanie ocen
i badań psychologicznych, przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych, przeprowadzanie testów
psychologicznych, przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów medycznych, przygotowywanie profili
psychologicznych, przygotowywanie profilów psychologicznych do celów medycznych, psychiatria, psychoterapia,
psychoterapia holistyczna, sporządzanie raportów psychologicznych, badanie osobowości- usługi w zakresie zdrowia
psychicznego, terapia sztuką, terapia psychologiczna dla
małych dzieci, testy psychiatryczne, udzielanie informacji dotyczących modyfikacji zachowania, udzielanie informacji
z zakresu psychologii, usługi diagnozy psychologicznej, usługi doradcze dotyczące zachowania ludzkiego, usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, usługi psychiatryczne, usługi psychologów, usługi psychoterapeuty, usługi
psychoterapeutyczne, usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, usługi w zakresie oceny osobowości- usługi
w zakresie zdrowia psychicznego, usługi w zakresie oceny
psychologicznej, usługi w zakresie psychologii pracy, usługi
w zakresie psychologii dla osób indywidualnych i grup, usługi w zakresie testów psychologicznych, zapewnianie leczenia psychologicznego.
(210) 490709
(220) 2018 09 18
(731) TCHÓRZEWSKA EWA, Zakrze
(540) Odstresowani
(510), (511) 10 urządzenie do badania działania płuc
do użytku medycznego, analizatory do użytku medycznego,
analizatory składu ciała, analizatory elektroniczne do celów
medycznych, analizatory grupy krwi do użytku medycznego, analizatory nawilżenia skóry do użytku medycznego,
analizatory automatyczne do diagnostyki medycznej, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura analityczna do celów medycznych, aparatura do analiz do celów
medycznych, aparatura elektroniczna do użytku medycznego, aparatura monitorująca parametry fizjologiczne do celów medycznych, aparatura skanująca do celów medycznych, aparaty do analizy substancji do celów medycznych,
aparaty do badania poziomu cukru we krwi, ciśnieniomierze,
czujniki do użytku medycznego w diagnostyce, czujniki
temperatury do użytku medycznego, czujniki tlenu do użytku medycznego, czujniki ultradźwiękowe do użytku medycznego, detektory do zastosowań medycznych, diagnostyczne przyrządy ultradźwiękowe do użytku medycznego,
diagnostyczne urządzenia ultradźwiękowe do użytku medycznego, diagnostyczne urządzenia pomiarowe do użytku
medycznego, elektromedyczne przyrządy diagnostyczne,
elektroniczna aparatura monitorująca do użytku medyczne-
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go, elektroniczne przyrządy do pomiaru nasycenia krwi tlenem do użytku medycznego, elektroniczne przyrządy medyczne, elektroniczne rejestratory nasycenia krwi tlenem
do użytku medycznego, elektroniczne rejestratory tętna
do użytku medycznego, elektroniczne rejestratory pracy serca do użytku medycznego, elektroniczne przyrządy kontrolujące ciśnienie tętnicze krwi do użytku medycznego, elektroniczne monitory pracy serca do użytku medycznego,
elektroniczne liczniki kropel do użytku medycznego, elektroniczne aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi
do użytku medycznego, elektroniczne przyrządy rejestrujące ciśnienie tętnicze krwi do użytku medycznego, elektroniczne przyrządy rejestrujące poziom dwutlenku węgla
do celów medycznych, elektroniczne pulsometry do użytku medycznego, elektroniczne rejestratory temperatury
do użytku medycznego, elektroniczne urządzenia monitorujące temperaturę do użytku medycznego, elektroniczne
urządzenia do celów medycznych, elektroniczne urządzenia
monitorujące poziom dwutlenku węgla do celów medycznych, elektromagnetyczne urządzenia medyczne, lampy
do badań lekarskich, liczniki pulsu jako aparatura medyczna,
medyczne przyrządy diagnostyczne, medyczne urządzenia
analityczne do celów medycznych, medyczne urządzenia
diagnostyczne do celów medycznych, monitory tętna, narzędzia do diagnostyki medycznej, przyrządy diagnostyczne
do użytku medycznego, przyrządy do analizy medycznej,
przyrządy do badań medycznych, przyrządy do celów medycznych do analizy, przyrządy do leczenia falami elektromagnetycznymi, przyrządy do monitorowania pacjentów,
przyrządy do pomiaru impulsów do użytku medycznego,
przyrządy do pomiaru temperatury do użytku medycznego,
przyrządy do pomiaru ciśnienia krwi, przyrządy do mierzenia
przystosowane do użytku medycznego, przyrządy do testów diagnostycznych do celów medycznych, przyrządy
medyczne do odczytywania danych fizjologicznych, przyrządy medyczne do rejestrowania danych fizjologicznych,
przyrządy medyczne do rejestracji czynności serca, przyrządy wykrywające do celów medycznych, pulsometry, rejestratory tętna, skanery do użytku medycznego, ultradźwiękowe
medyczne urządzenia diagnostyczne, ultradźwiękowe przyrządy diagnostyczne do celów leczniczych, ultradźwiękowe
urządzenia diagnostyczne do użytku medycznego, urządzenia do analizowania obrazów do celów medycznych, urządzenia do analizy częstotliwości fal mózgowych, urządzenia
do badań krwi do celów medycznych, urządzenia do diagnozowania chorób neurologicznych, urządzenia do lokalizowania nerwów, urządzenia do monitorowania tlenu
do użytku medycznego, urządzenia do monitorowania stężenia tlenu do użytku medycznego, urządzenia do pomiarów do celów medycznych, urządzenia do testów DNA i RNA
do celów medycznych, urządzenia elektromedyczne, urządzenia do obrazowania medycznego, 38 elektroniczna
transmisja wiadomości i danych, dostarczanie wiadomości
za pośrednictwem środków elektronicznych, dostarczanie
wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych,
elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów,
dokumentów, wiadomości i danych, elektroniczne przesyłanie wiadomości błyskawicznych i danych, interaktywne
przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, interaktywne
usługi nadawania programów i łączności, komunikacja
w celu wymiany danych w formie elektronicznej, konsultacje
w zakresie sieci przesyłu danych, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, odbieranie i transmisja
wiadomości, przekaz danych za pomocą telekomunikacji,
przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych,
komunikacja przez międzynarodowe sieci telekomunikacyj-
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ne, komunikacja przez sieci elektroniczne, mobilne usługi
medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, przesyłanie danych za pośrednictwem
środków elektronicznych, przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji i obrazów związanych z lekami, medycyną i higieną, telekomunikacja informacyjna w tym strony internetowe, telekomunikacja
informacyjna, transfer cyfrowy danych, transmisja danych,
transmisja danych, wiadomości i informacji, transmisja
dźwięku, wideo i informacji, transmisja dźwięku przez środki
elektroniczne, transmisja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja filmów wideo,
transmisja i odbiór informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, transmisja krótkich wiadomości- sms, obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów
tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych
za pośrednictwem sieci, transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja sieciowa dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, transmisja
wiadomości, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, transmisja wiadomości i obrazów,
usługi konsultacyjne dotyczące komunikacji danych, usługi
łączności audiowizualnej, usługi transmisji cyfrowej, usługi
transmisji danych przez sieci telekomunikacyjne, usługi
transmisji elektronicznej i telekomunikacyjnej, usługi transmisji głosu i danych, usługi transmisji wideo, usługi transmisyjne, usługi w zakresie komunikacji interaktywnej, usługi
wideokomunikacyjne, wideokonferencje, wirtualne pokoje
rozmów- chatroomy zakładane poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, wspomagane komputerowo przesyłanie
dźwięku, wspomagane komputerowo przesyłanie tekstu,
zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz danych, wysyłanie, otrzymywanie
i przekazywanie wiadomości, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych do telefonicznych linii chatów, zdalne transmitowanie danych drogą telekomunikacyjną, zdalne transmitowanie sygnałów dźwiękowych drogą telekomunikacyjną,
użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, użytkowanie
systemów łączności elektronicznej, 42 analizy naukowe
wspomagane komputerowo, badania dotyczące nauki, badania dotyczące technologii, badania i analizy naukowe,
badania i opracowywanie projektów technicznych, badania laboratoryjne, badania naukowe, badania naukowe prowadzone przy użyciu baz danych, badania naukowe wspomagane komputerowo, badania przemysłowe wspomagane
komputerowo, badania techniczne, badania technologiczne,
badania w dziedzinie mediów społecznościowych, badania
w dziedzinie techniki, badania w zakresie nowych produktów, ekspertyzy w zakresie technologii, laboratoryjne usługi
analityczne, monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych,
opracowywanie badań technicznych, opracowywanie nowych produktów, opracowywanie nowych technologii dla
osób trzecich, prace badawcze w zakresie opracowywania
nowych produktów, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami
dla osób trzecich, prace inżynieryjne, projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, projektowanie naukowe
i technologiczne, projektowanie produktów inżynieryjnych,
przygotowywanie badań dotyczących analizy projektu,
przygotowywanie raportów dotyczących badań technologicznych, publikowanie informacji naukowych, sporządzanie
raportów dotyczących badań naukowych, sporządzanie raportów dotyczących badań technicznych, świadczenie
usług badawczych, technologiczne badania projektowe,
tworzenie programów kontrolnych do automatycznego po-
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miaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji,
udostępnianie informacji naukowych, udostępnianie informacji w zakresie technologii naukowej, udostępnianie informacji on-line w zakresie badań technologicznych
z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi analizy
technologicznej, usługi badawcze w dziedzinie medycyny
i farmakologii, usługi badawczo-rozwojowe, usługi doradcze
dotyczące przyrządów naukowych, usługi doradcze dotyczące badań technologicznych, usługi doradcze dotyczące
badań naukowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi laboratoriów analitycznych, usługi laboratoryjne,
usługi laboratoryjne w zakresie testowania analitycznego,
usługi obrazowania ultradźwiękowego do celów niemedycznych, usługi naukowo-technologiczne, usługi oceny pomiarów, usługi w zakresie analizy danych technicznych, usługi w zakresie badań matematycznych, usługi w zakresie
badań naukowych, usługi w zakresie badań technicznych,
usługi w zakresie udzielania informacji technologicznych,
44 analiza zachowania do celów medycznych, badania psychologiczne, badanie osobowości do celów psychologicznych, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia
dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo
psychologiczne, doradztwo związane z psychologią integralną, konsultacje psychiatryczne, konsultacje psychologiczne, leczenie psychologiczne, poradnictwo psychologiczne, opieka psychologiczna, poradnictwo psychologiczne
dla personelu, porady psychologiczne, przeprowadzanie
ocen i badań psychologicznych, przeprowadzanie testów
psychologicznych do celów medycznych, przeprowadzanie
testów psychologicznych, przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów medycznych, przygotowywanie profili psychologicznych, przygotowywanie profilów psychologicznych do celów medycznych, psychiatria, psychoterapia,
psychoterapia holistyczna, sporządzanie raportów psychologicznych, badanie osobowości- usługi w zakresie zdrowia
psychicznego, terapia sztuką, terapia psychologiczna dla
małych dzieci, testy psychiatryczne, udzielanie informacji dotyczących modyfikacji zachowania, udzielanie informacji
z zakresu psychologii, usługi diagnozy psychologicznej, usługi doradcze dotyczące zachowania ludzkiego, usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, usługi psychiatryczne, usługi psychologów, usługi psychoterapeuty, usługi
psychoterapeutyczne, usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, usługi w zakresie oceny osobowości - usługi
w zakresie zdrowia psychicznego, usługi w zakresie oceny
psychologicznej, usługi w zakresie psychologii pracy, usługi
w zakresie psychologii dla osób indywidualnych i grup, usługi w zakresie testów psychologicznych, zapewnianie leczenia psychologicznego.
490716
(220) 2018 09 19
FINKORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FINKORP
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi świadczone przez kasyna, kasyna, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, hazard, centra rozrywki, prowadzenie gier losowych
dla wielu graczy, gry losowe, zakłady, losowanie nagród [loterie], gry (obsługa sal -), usługi gier, organizacja gier, salony
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gier automatycznych, wynajem gier kasynowych, usługi salonów gier, organizowanie gier i konkursów, organizowanie
i prowadzenie gier.
490719
(220) 2018 09 19
FINKORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) F
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.09, 29.01.12
(510), (511) 36 doradztwo finansowe, informacje finansowe,
analizy finansowe, zarządzanie finansowe dotyczące inwestycji, pożyczki pieniężne, świadczenie finansowych usług
leasingowych, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi
leasingowe, finansowanie pożyczek, gwarantowanie pożyczek, udzielanie pożyczek, zapewnianie pożyczek ratalnych,
finansowanie pożyczek krótkoterminowych, doradztwo dotyczące pożyczek, udzielanie pożyczek pod zabezpieczenia,
udzielanie pożyczek na nieruchomość, 41 usługi świadczone przez kasyna, kasyna, usługi związane z kasynami, grami
na pieniądze i grami hazardowymi, hazard, centra rozrywki,
prowadzenie gier losowych dla wielu graczy, gry losowe, zakłady losowanie nagród [loterie], obsługa sal do gier, usługi
gier, organizacja gier, salony gier automatycznych, wynajem
gier kasynowych, usługi salonów gier, organizowanie gier
i konkursów, organizowanie i prowadzenie gier.
(210) 490723
(220) 2018 09 19
(731) ROMANIK SEBASTIAN, Jajkowice
(540) mega OKNA

(531) 07.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 bramy metalowe, bramy garażowe metalowe,
bramy segmentowe metalowe, drzwi metalowe, okna metalowe, okna aluminiowe, osprzęt do okien metalowy, okna
skrzynkowe metalowe, okucia do drzwi metalowe, ościeżnice metalowe, zamknięcia do okien, metalowe, parapety
metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, rolety wewnętrzne
metalowe, zamknięcia do okien, zawiasy metalowe, zatrzaski
drzwiowe metalowe, żaluzje metalowe, 19 bramy niemetalowe, bramy garażowe niemetalowe, bramy segmentowe
niemetalowe, drzwi niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe, okna drewniane, okna z PVC, okna niemetalowe,
parapety niemetalowe, ramy okienne niemetalowe, żaluzje
zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, żaluzje niemetalowe, 37 usługi montażu okien, drzwi, bram, instalowanie
drzwi i okien, czyszczenie okien, montaż rolet wewnętrznych
i zewnętrznych.
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490735
(220) 2018 09 19
COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) COPERNICUS DOM MAKLERSKI
(210)
(731)

Nr ZT48/2018

(210) 490739
(220) 2018 09 19
(731) KORZENIEWSKI ŁUKASZ LUKI-OILS, Biała Podlaska
(540) PMO PROFESSIONAL SERIES

(531)

01.01.01, 01.01.02, 01.01.09, 26.04.03, 26.04.04, 27.01.03,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 działalność finansowa - usługi doradztwa finansowego, usługi finansowe, 45 usługi prawne - doradztwo
prawne w zakresie świadczonych usług finansowych.
490736
(220) 2018 09 19
COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) COPERNICUS DOM MAKLERSKI

(210)
(731)

(531)

01.01.01, 01.01.02, 01.01.09, 26.04.03, 26.04.04, 27.01.03,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 działalność finansowa - usługi doradztwa finansowego, usługi finansowe, 45 usługi prawne - doradztwo
prawne w zakresie świadczonych usług finansowych.
490737
(220) 2018 09 19
COPERNICUS CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) COPERNICUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH

(210)
(731)

(531) 09.01.10, 05.13.01, 24.01.05, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej dotyczące olejów i smarów do silników pojazdów mechanicznych, usługi
sprzedaży detalicznej dotyczące olejów i smarów do zastosowania w przemyśle, usługi sprzedaży hurtowej dotyczące olejów i smarów do silników pojazdów mechanicznych,
usługi sprzedaży hurtowej dotyczące olejów i smarów
do zastosowania w przemyśle, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze smarami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze smarami.
(210) 490756
(220) 2018 09 19
(731) ALI MATEUSZ BLACK PANTHER, Zgierz
(540) Black Panther

(531)

01.01.01, 01.01.02, 01.01.09, 26.04.03, 26.04.04, 27.01.03,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 działalność finansowa - usługi doradztwa finansowego, usługi finansowe, 45 usługi prawne - doradztwo
prawne w zakresie świadczonych usług finansowych.
490738
(220) 2018 09 19
COPERNICUS CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) COPERNICUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH
(210)
(731)

(531)

01.01.01, 01.01.02, 01.01.09, 26.04.03, 26.04.04, 27.01.03,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 działalność finansowa - usługi doradztwa finansowego, usługi finansowe, 45 usługi prawne - doradztwo
prawne w zakresie świadczonych usług finansowych.

(531) 03.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210) 490761
(220) 2018 09 19
(731) KOMANDOR ŚLĄSK SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) DDS
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(531) 09.03.09, 27.05.01
(510), (511) 6 drzwi aluminiowe, 19 drzwi lustrzane, drzwi
drewniane, drzwi niemetalowe, drzwi szklane, drzwi winylowe, drzwi ochronne niemetalowe, niemetalowe obicia
drzwi, 20 papierowe drzwi działowe, drzwi do szaf, drzwi
do mebli, 37 montaż drzwi.
490781
(220) 2018 09 20
WNĘKOWICZ ANTONI DOMA SERVICES,
Sękocin Stary
(540) DOMA Services
(210)
(731)

(531) 24.15.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 agencje transportowe, transport, pakowanie
i składowanie towarów, dostarczanie towarów, organizowanie podróży, dostarczanie towarów - zaopatrzenie, informacja
o transporcie, usługi świadczone przez kierowców, transport
przedmiotów wartościowych, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, transport samochodowy,
usługi przewozowe, usługi związane z wynajmem środków
transportu, usługi związane z rozładunkiem, usługi związane
z pakowaniem towarów przed wysyłką, ochrona transportu,
konwojów, usługi dotyczące kontroli pojazdów lub towarów
przed transportem, spedycja, logistyka- transport, organizowanie podróży, obsługa transportowa, magazynowanie,
przechowywanie towarów, transport drogowy pojazdami
uniwersalnymi, informacja o składowaniu, transporcie, pakowanie towarów, rozładunek, wynajmowanie magazynów,
usługi kurierskie, transport rzeczy, dystrybucja paczek.
490789
(220) 2018 09 20
MORIC CELINA, MORIC KAZIMIERZ MORIC DRZWI
SPÓŁKA CYWILNA, Czyżowice
(540) Klea

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 drzwi wewnętrzne, niemetalowe.
(210) 490808
(220) 2018 09 21
(731) CIEŚLIK ANDRZEJ CONTIMAX, Bochnia
(540) FISHER KING
(510), (511) 29 żywność przygotowywana z ryb, ryby, ryby
w stanie przetworzonym i półprzetworzonym, produkty
rybne, konserwy rybne, konserwowane produkty rybne
w słoikach, sałatki z ryb, paprykarz rybny, pasztety z ryb,
ryby w galarecie, ryby wędzone, filety rybne w zalewach
octowych, olejowych, olejowo-smakowych z owocami i warzywami, filety rybne z przyprawami, ryby w sosach, pasty
rybne, potrawy na bazie ryb, marynaty zimne ze śledzi, sałatki śledziowe, filety śledziowe z przyprawami, filety śledziowe w sosach śmietanowych, filety śledziowe w zalewie
olejowej z warzywami i owocami, śledzie w zalewie octowej,
śledzie w oleju, śledzie w oliwie, śledzie w śmietanie, śledzie
w pomidorach, śledzie z rodzynkami, śledzie po węgiersku,
śledzie opiekane w marynacie, koreczki śledziowe w oleju
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z przyprawami warzywnymi, rolmopsy, produkty z owoców
morza, konserwowe owoce morza, sałatki frutti di mare, kawior, skorupiaki nieżywe.
490811
(220) 2018 09 21
LINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiązowna
(540) LINK
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub
odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki
danych, nagrane dyski, sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerów, osprzęt do przetwarzania danych,
16 publikacje drukowane, materiały drukowane, magazyny, talony, kwity, etykiety papierowe, nalepki, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych
klasach, 35 usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji
pracowników, usługi w zakresie relokacji pracowników,
profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, dostarczanie
informacji dotyczących rekrutacji pracowników, usługi
informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji
importowo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, wyceny
handlowe, reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstwa,
organizowanie w celach handlowych lub reklamowych
targów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wywiad gospodarczy, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, prace biurowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz ropy naftowej,
oleju surowego, oleju napędowego, olejów smarowych
i smarów, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw, pośrednictwo handlowe
polegające na zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży
w zakresie mechaniki pojazdowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów mechanicznych, części i akcesoriów
do pojazdów specjalistycznych i uniwersalnych, 36 usługi
pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń w szczególności
ubezpieczeń towarów oraz przesyłek, doradztwo w sprawach ubezpieczeń, usługi finansowe oraz pośrednictwo
w sprawach finansowych, usługi agencji celnych, wycena kosztów naprawy, inwestycje kapitałowe, finansowanie przedsięwzięć budowlanych i przemysłowych, usługi
w zakresie zarządzania majątkiem, zarządzanie majątkiem
nieruchomym i ruchomym, wycena majątku ruchomego,
wycena nieruchomości, dzierżawa, pośrednictwo w handlu nieruchomościami, wycena projektów modernizacyj-
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nych, usługi związane z administrowaniem nieruchomościami, 37 usługi związane z obsługą i naprawą pojazdów
mechanicznych, samochodowe stacje serwisowe, myjnie
samochodowe, usługi prowadzenia stacji paliw: przetwarzanie, magazynowanie, konfekcjonowanie i obrót paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi, 39 krajowy i międzynarodowy transport drogowy, lotniczy i morski, logistyka,
spedycja morska, lotnicza, drogowa, kolejowa, usługi
w zakresie dostarczania towarów, dostarczania paczek,
przesyłek oraz korespondencji, fracht oraz pośrednictwo
frachtowe magazynowanie, dystrybucja towarów, konfekcjonowanie, pakowanie towarów, składowanie, metkowanie do celów transportu, wynajmowanie magazynów,
wypożyczanie pojazdów, rozładunek, usługi w zakresie
przesyłania i dystrybucji paliw, usługi informacyjne w powyższym zakresie, 41 edukacja, organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, imprez, zjazdów,
plebiscytów, konkursów, usługi edukacyjne w zakresie
zapewniania kursów instruktażowych, kursy prawa jazdy,
nauka jazdy, prowadzenie kursów edukacyjnych, instruktaż i szkolenia dla kierowców, weryfikacja i certyfikacja
kompetencji zawodowych kierowców, usługi w zakresie
rozrywki, nauczania, kształcenia, organizowanie i obsługa
wystaw, organizowanie loterii, publikacje multimedialne,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, informacja
o powyższych usługach, 42 techniczne usługi i badania,
badania techniczne pojazdów, diagnostyka pojazdów,
doradztwo budowlane, projektowanie budynków, projektowanie wnętrz, instalowanie, konserwacja i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, analizy systemów komputerowych.
(210) 490813
(220) 2018 09 21
(731) Banco Santander, S.A., Santander (Cantabria), ES
(540) Santander Consumer Multirent

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03, 26.11.03, 26.11.09, 01.15.05
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, administrowanie planami ubezpieczeniowymi, organizowanie ubezpieczenia, leasing finansowy, usługi w zakresie informacji finansowej, doradztwa
finansowego i konsultingu finansowego, finansowanie
zakupów konsumenckich, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], usługi inwestycyjne
dotyczące środków pieniężnych, funduszy hedgingowych i funduszy typu private equity, doradztwo w zakresie funduszy powierniczych, finansowe usługi bankowe,
usługi bankowe, bankowość on-line i bankowość prywatna, usługi depozytów sejfowych, sponsorowanie finansowe, przydzielanie stypendiów naukowych, emisja kart
kredytowych i debetowych, weryfikacja czeków, ściąganie
należności i faktoring, faktoring, crowdfunding, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, handel walutami i wymiana walut, usługi aktuarialne, handel akcjami, usługi maklerskie, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo giełdowe, usługi maklerskie dotyczące akcji,
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pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, depozyty
kosztowności, finansowe izby rozrachunkowe, doradztwo
w zakresie nieruchomości, wycena nieruchomości.
(210) 490815
(220) 2018 09 21
(731) MIZIOŁEK KATARZYNA, Warszawa
(540) H HERITAGE

(531) 27.05.01, 26.04.07, 26.11.12, 12.01.15
(510), (511) 35 reklama, reklama korespondencyjna, zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych, public
relations, produkcja filmów reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, badania
dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej w obszarze usług gastronomicznych, franchising - usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w sieci pod
określoną marką, usługi związane z zawieraniem kontraktów
franchisingowych, doradztwo w zakresie franchisingu, sprzedaż: gotowych dań do spożycia w tym poprzez centrale telefoniczne (call center) oraz Internet, sprzedaż wina, wędlin
włoskich, serów włoskich, kawy włoskiej, oliwy i oliwek, sosów warzywnych do makaronów, 41 organizowanie warsztatów kulinarnych dla dorosłych i dla dzieci, organizowanie
eventów, usługi sportowe i kulturalne, organizowanie koncertów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, informacja
o imprezach rozrywkowych organizowanych w lokalu restauracji, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line nie do pobierania z sieci komputerowych, 43 restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi
restauracyjne, usługi cateringowe, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, bary szybkiej
obsługi [snack-bary], dokonywanie rezerwacji restauracji
i posiłków, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, pizzerie, restauracje z grillem, restauracje serwujące
delikatesy, świadczenie usług cateringowych obejmujących
żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, usługi
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herbaciarni, usługi doradców w zakresie win, usługi bufetów
w zakresie barów koktajlowych, usługi restauracji hotelowych, usługi ogródków piwnych, usługi osobistych kucharzy, usługi mobilnych restauracji, zapewnianie pomieszczeń
na uroczystości, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wynajmowanie sal na spotkania.
(210) 490822
(220) 2018 09 21
(731) TRZASKA BOGUMIŁA, Warszawa
(540) WYSPA SKARBÓW
(510), (511) 41 prowadzenie przedszkoli i żłobków, usługi
w zakresie prowadzenia sal zabaw dla dzieci, usługi edukacyjne dla dzieci na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej, usługi doradztwa zawodowego w sprawach kształcenia i edukacji, obsługa salonów gier, organizowanie przyjęć
dla dzieci i młodzieży, organizowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży, organizowanie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie parków rozrywki, wypożyczanie
strojów karnawałowych dla dzieci.
490823
(220) 2018 09 21
MIP METRO Group Intellectual Property
GmbH & Co. KG, Düsseldorf, DE
(540) makro TWÓJ SUKCES TO NASZ BIZNES
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, instrukcje obsługi
w formie elektronicznej, instrukcje obsługi w formie programów komputerowych, urządzenia i przyrządy szkoleniowe
i dydaktyczne, blogi, elektroniczne publikacje on-line, do pobrania, oprogramowanie i aplikacje komputerowe, komputery, smartfony, urządzenia do przetwarzania danych, komputerowe bazy danych, nośniki do przechowywania danych,
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, sprzęt peryferyjny do komputerów, komputery przenośne [podręczne],
publikacje elektroniczne, do pobrania, pamięci zewnętrzne
USB, karty pamięci, płyty kompaktowe, płyty DVD, cyfrowe
nośniki do nagrywania danych, okulary, obudowy głośników,
laserowe wskaźniki celu (wskaźniki świecące), kalkulatory kieszonkowe, 16 torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), materiały drukowane, papier, karton,
noże do papieru [artykuły biurowe], afisze, plakaty, mapy, artykuły do korektorowania i ścierania, pióra kulkowe, materiały do introligatorstwa, fotografie [wydrukowane], materiały
przeznaczone dla artystów, artykuły biurowe [z wyjątkiem
mebli], teczki na dokumenty, skoroszyty do dokumentów,
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], kasetki na papeterię
[artykuły biurowe], ołówki, bloki [artykuły papiernicze], broszury, przyciski do papieru, tacki biurkowe, papier do pisania
[listowy], broszury, książki, podpórki do książek, etykiety z papieru lub kartonu, chorągiewki papierowe, ulotki, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, arkusze celulozy regenerowanej do owijania, kartki z życzeniami, papierowe karty
upominkowe, papierowe, kartonowe lub plastikowe karty
do zakupów, kalendarze, karty, katalogi, papier przebitkowy,
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zakreślacze, notatniki [notesy], segregatory do dokumentów,
chusteczki do nosa [papierowe], gumki do ścierania, podkładki na biurko, ramki i stojaki do fotografii, stemple do pieczętowania, uchwyty do stempli, pieczęci, kasetki na stemple [pieczątki], poduszki do stempli, pieczęci, tablice
do pisania kredą, periodyki [czasopisma], gazety, publikacje
drukowane, 35 usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego,
również jako usługi sprzedaży on-line lub za pośrednictwem
katalogów, związane z artykułami spożywczymi i towarami
luksusowymi, tytoniem, napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi, środkami chemicznymi, środkami do czyszczenia,
preparatami do polerowania i preparatami myjącymi, środkami ściernymi i polerskimi oraz preparatami ścierającymi,
środkami toaletowymi, towarami aptecznymi, kosmetykami,
produktami upiększającymi, preparatami higienicznymi, artykułami medycznymi, farmaceutycznymi i weterynaryjnymi, produktami perfumeryjnymi, papierem, materiałami piśmiennymi, odzieżą, dodatkami do ubrań, obuwiem, butami,
nakryciami głowy, matami, artykułami gospodarstwa domowego, maszynami do użytku domowego, narzędziami ręcznymi, materiałami budowlanymi, artykułami ogrodniczymi,
sprzętem ogrodniczym, artykułami optycznymi, urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi, oprogramowaniem,
sprzętem komputerowym, smartfonami, telefonami, komputerami, biżuterią, zegarkami, plikami muzycznymi do pobierania, nagraniami wideo do pobrania, grami do pobrania,
oprogramowaniem i aplikacjami do pobrania, artykułami
sportowymi, wyrobami tekstylnymi, torbami, materiałami
do opakowywania, torebkami, produktami papierowymi,
urządzeniami do ogrzewania i urządzeniami chłodniczymi,
formularzami [blankietami, drukami], urządzeniami oświetleniowymi, artykułami metalowymi, parasolami, dziełami sztuki, przyborami kuchennymi, kuchenkami, przemysłowymi
urządzeniami kuchennymi i do użytku kuchennego, narzędziami do cięcia, sztućcami, nożami, nożyczkami, zabawkami, meblami, elementami wystroju wnętrz, wyposażeniem
samochodowym, świecami, narzędziami i produktami metalowymi, artykułami do majsterkowania, kwiatami, roślinami,
ziarnem, nasionami, artykułami hobbistycznymi i artykułami
rzemieślniczymi, artykułami elektrycznymi i elektronicznymi,
nośnikami do rejestracji dźwięku i do przechowywania danych, urządzeniami i instalacjami oświetleniowymi, do gotowania, do ogrzewania, chłodniczymi, do suszenia, do wentylacji, instalacjami i akcesoriami sanitarnymi, pojazdami,
częściami i akcesoriami do pojazdów, artykułami pirotechnicznymi, urządzeniami i przyrządami optycznymi, instrumentami muzycznymi, artykułami biurowymi, torbami i wyrobami rymarskimi, namiotami, plandekami, towarami
skórzanymi i z imitacji skóry, produktami rolnymi, ogrodniczymi i leśnymi, karmami i akcesoriami dla zwierząt, paszami
dla zwierząt, artykułami dla palaczy, wyrobami tytoniowymi,
usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, rekrutacja personelu, zarządzanie
personelem, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pośrednictwem elektronicznej
sieci komunikacyjnej on-line, skomputeryzowane przetwarzanie zamówień zakupów on-line, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą,
kompilowanie informacji biznesowych w bazach danych,
kompilowanie informacji reklamowych o towarach i usługach osób trzecich w komputerowej bazie danych, opracowywanie programów promocyjnych i lojalnościowych jako
mierników lojalności klientów do celów marketingowych
w związku z usługami dostaw o obniżonej cenie, opracowywanie systemów promocyjnych i lojalnościowych jako mier-
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ników lojalności klientów, a mianowicie zarządzanie programem zniżek umożliwiającym uczestnikom uzyskanie zniżek
na usługi dostawy poprzez uczestnictwo w systemie rabatowym dla członków, pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych w celu sprzedaży i zakupu towarów i usług,
składanie zamówień, dostawa zamówień i zarządzanie fakturami, w tym w ramach handlu elektronicznego, dla towarów
powszechnego użytku i towarów konsumpcyjnych, prezentacja usług w Internecie, usługi prenumeraty, doradztwo biznesowe, profesjonalne doradztwo biznesowe, doradztwo
w zakresie zarządzania, profesjonalne doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo biznesowe w zakresie strategii franczyzowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu
biznesem organizacją dla gastronomii, handlu, cateringu,
hoteli i małych firm komercyjnych, usługi marketingowe,
usługi merchandisingu, badania rynkowe, reklama, publikowanie tekstów reklamowych, usługi public relations, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych,
usługi handlowe i usługi informacyjne dla konsumentów, mianowicie usługi aukcyjne, wynajem dystrybutorów automatycznych, pośrednictwo pracy, organizacja kontaktów biznesowych, usługa zbiorowego zakupu, usługi wyceny
handlowej, organizowanie zawodów, usługi agencji, usługi
agencji importowo-eksportowych, usługi w zakresie negocjacji i pośrednictwa pracy, usługi w zakresie zamówień,
usługi porównywania cen, usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich usług subskrypcji, usługi biurowe, pomoc
w działalności gospodarczej, usługi administracyjne, usługi
w zakresie analiz, badań i informacji dotyczących działalności
gospodarczej, usługi w zakresie konsumenckich programów
lojalnościowych, motywacyjnych, korzyści i promocyjnych,
doradztwo konsumenckie, organizowanie, prowadzenie i zarządzanie programami premiowymi, lojalnościowymi, motywacyjnymi i upominkowymi dla klientów w celach marketingowych, organizowanie losowań, prezentów, kuponów
i nagród dla klientów w ramach programów lojalnościowych
dla klientów, organizacja i przeprowadzanie imprez dla klientów w celach reklamowych, prezentacje towarów i usług,
pokazy towarów dla klientów do celów promocyjnych, kompilacja, systematyzacja, aktualizacja i utrzymywanie danych
w bazach danych, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
premii, reklamy, upominków, nagród, losowań, programów
motywacyjnych i programów lojalnościowych dla klientów,
zakup usług [nabycie towarów i usług dla klientów] w celach
marketingowych, usługi reklamowe, mianowicie dystrybucja
reklam dla osób trzecich za pośrednictwem elektronicznej
sieci komunikacji on-line i kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, usługi agencji importowej i eksportowej, odbieranie, przetwarzanie i obsługa zamówień (funkcje biurowe), usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], składanie zamówień oraz zarządzania fakturami, w tym w ramach handlu elektronicznego, fakturowanie, projektowanie
systemów premiowych i lojalnościowych jako programów
lojalnościowych dla klientów w celach marketingowych
[o ile są one ujęte w klasie 35], monitorowanie systemów premiowych i lojalnościowych poprzez analizę danych matematycznych w celu zestawienia danych statystycznych i tworzenia danych statystycznych [o ile są one ujęte w klasie 35],
usługi reklamowe, przyciąganie klientów i obsługa klienta
z wykorzystaniem reklamy świadczonej w ramach korespondencji masowej, organizowanie i prowadzenie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, planowanie,
opracowywanie i prowadzenie inicjatyw reklamowych,
sponsoring w formie reklamy, publikowanie druków do celów reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla
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osób trzecich, wynajmowanie powierzchni reklamowych,
materiałów reklamowych i czasu reklamowego w mediach
komunikacyjnych, kolportaż próbek, poszukiwania w zakresie patronatu, marketing (badania rynkowe), w tym w sieciach cyfrowych, badania rynkowe, badania opinii publicznej, merchandising (promocja sprzedaży), wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich oraz/lub
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dotyczących działalności gospodarczej, agencje informacji handlowej, utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, badanie cen towarów i usług, zarządzanie fakturami
w elektronicznych systemach zamówień, wynajem maszyn
i urządzeń biurowych, automatów sprzedających i stoisk
sprzedażowych i stoisk handlowych, usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób
trzecich, udostępnianie adresów do celów reklamowych,
handlowych i biznesowych, w tym przez Internet, transakcji
handlowych na rzecz osób trzecich, także w ramach handlu
elektronicznego, kontraktów radiowych na urządzenia przenośne (dla osób trzecich), umów na rzecz osób trzecich dotyczących sprzedaży i zakup towarów, zawieranie umów
w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, usługi
prenumeraty gazet dla osób trzecich, pozyskiwanie umów
[dla osób trzecich], 36 usługi udzielania pożyczek i kredytów,
usługi leasingowe, usługi płatnicze, informacja finansowa,
usługi w zakresie danych finansowych, usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie finansów, ściąganie należności
i faktoring, zbieranie funduszy, usługi sponsorskie, sporządzanie raportów finansowych, usługi inwestycyjne, pożyczanie pod zastaw, emisja talonów wartościowych i bonów,
przeprowadzanie elektronicznych transakcji płatniczych
na zakup towarów w Internecie, udzielanie gwarancji i usługi
gwarancyjne w związku z gwarancjami i przedłużonymi
gwarancjami na konserwację, naprawę, instalację i aktualizację sprzętu elektrycznego i elektronicznego, usługi w zakresie gwarantowania emisji, usługi finansowe, sprawy monetarne, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie kart
bankowych, transakcje finansowe, bankowość, maklerstwo,
ściąganie długów, wyceny fiskalne, doradztwo w sprawach
finansowych, sponsorowanie finansowe, wycena finansowa
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], usługi finansowania, administrowanie domami czynszowymi, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, zarządzanie nieruchomościami, agencje kredytowe, wynajem powierzchni biurowej,
zarządzanie finansami, organizowanie wynajmu nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, obsługa płatności dokonywanych za pomocą kart obciążeniowych, 37 usługi konserwacyjne, budownictwo, naprawa
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sprzętu biurowego,
naprawy w sektorze nieruchomości, instalacja serwisowana
w związku ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz
sprzętem biurowym, instalacja i konserwacja sprzętu komputerowego i sieci komputerowych, 38 usługi telekomunikacyjne, informacja o telekomunikacji, zapewnianie dostępu
do informacji w Internecie, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, łączność poprzez
terminale komputerowe, usługi związane z elektronicznymi
tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], komunikacja
radiowa, usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników
biznesowych, poczta elektroniczna, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, przesyłanie wiadomości, agencje informacyjne, odbieranie i przesyłanie
elektronicznych wiadomości, usługi telefoniczne, elektroniczne transmisje plików audio i wideo do pobrania
za pośrednictwem sieci komputerowych komunikacyjnych, udostępnianie interaktywnych czatów do przesyłania
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wiadomości między użytkownikami komputerów i subskrybentami dotyczących szerokiej gamy tematów, transmisja
strumieniowa w celu transmisji gier elektronicznych, muzyki,
filmów i wideo za pośrednictwem Internetu, wynajmowanie
czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, udostępnianie użytkownikom elektronicznych sieci łączności
środków identyfikacji, lokalizowania, grupowania, dystrybucji i zarządzania danymi i linkami do serwerów komputerowych stron trzecich, procesorów komputerowych i użytkowników komputerów, zapewnianie dostępu do bazy danych
on-line w zakresie żywności i towarów luksusowych, usługi
transmisji danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych i bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych w sektorze rozrywkowym, udostępnianie dostępu do informacjach o produktach w odniesieniu do żywności, towarów
luksusowych i towarów konsumpcyjnych, dostarczanie treści
audio, wideo i audiowizualnych za pośrednictwem sieci społecznościowych [usługi nadawcze], umożliwianie dostępu
do strony internetowej dla sieci społecznościowych dla celów informacyjnych i rozrywkowych, uzyskiwanie dostępu
do internetowych komputerowych baz danych i przeszukiwanych internetowych baz danych w zakresie wymiany informacji i nawiązywania relacji, 39 dostawa towarów samochodem, rowerem, ciężarówką, furgonetką, autobusem,
pociągiem, samolotem, transportem publicznym, robotami,
dronami, transport, logistyka w sektorze transportu, pakowanie i składowanie paczek lub towarów, usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, odbieranie, transport, pakowanie, zamawianie i doręczanie paczek lub
towarów, transport paczek lub towarów pojazdami, statkami,
samolotami, logistyka w sektorze transportu, w szczególności odbiór towarów w sektorze logistyki transportowej, organizowanie transportu towarów, pośrednictwo frachtowe,
transport [transport ładunków], z wyjątkiem odpraw celnych
towarów dla osób trzecich, maklerstwo transportowe, śledzenie przesyłek, a także elektroniczne śledzenie towarów,
magazynowanie towarów w magazynach i magazynach
chłodniczych, magazynowanie elektronicznych nośników
danych lub dokumentów, usługi dostawcze, 41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi szkoleniowe, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, organizowanie i prowadzenie seminariów, warsztatów, konferencji i konkursów,
organizowanie i prowadzenie kongresów, zapewnianie kursów edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych,
usługi agencji sprzedaży biletów on-line do celów rozrywkowych, rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, organizacja
rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, publikowanie materiałów drukowanych, usługi wydawnicze i reporterskie, usługi klubów, usługi świadczone przez
kluby rozrywkowe, organizowanie zajęć rekreacyjnych, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, udostępnianie obiektów
i sprzętu do celów wypoczynkowych, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, doradztwo w zakresie planowania imprez
specjalnych, organizowanie ceremonii rozdania nagród, publikacja czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania)
oraz blogów z treściami generowanymi przez użytkowników
lub treściami specjalnymi dla członków, usługi elektronicznego publikowania (w tym publikacje elektroniczne), trenowanie, szkolenia związane z finansami, prowadzenie kursów instruktażowych, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów,
udostępnianie obiektów i sprzętu pływackiego, udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów zdrowia [ćwiczenia fizyczne], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne],
udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego,
przedszkola, usługi w zakresie obozów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi wydawni-
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cze i reporterskie, nauczanie w zakresie ekonomii i zarządzania, a także w odniesieniu do finansów, 42 usługi w zakresie
technologii informacyjnych, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, chmura obliczeniowa, tworzenie
[programowania] i/lub hostingu forum on-line dla klientów
umożliwiającego udział w dyskusji, dzielenie się informacjami, ocenami i informacjami zwrotnymi od innych użytkowników na temat produktów i usług, tworzenie społeczności
wirtualnych i uczestnictwo w sieciach społecznościowych,
umożliwianie tymczasowego użytkowania, wypożyczania
i wynajmowania niepobieralnego oprogramowania on-line
i aplikacji zapewniających dostęp do strumieniowego przesyłania plików audio i wideo, instrukcji obsługi produktu, informacji o produktach, gier, sieci społecznościowych, plików
tekstowych i plików multimedialnych, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi analizy technologicznej, świadczenie usług badawczych, rozwój sprzętu
komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach komputerów, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie stron głównych, projektowanie stron internetowych, pomoc w zakresie technologii informacyjnej, usługi konsultacyjne ekspertów w związku
ze sprzętem informatycznym, prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, instalacja oprogramowania komputerowego, utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja
fizyczna, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, powielanie programów komputerowych, testowanie materiałów, hosting przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, konserwacja oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, przygotowywanie programów do przetwarzania danych, wzornictwo przemysłowe,
projektowanie opakowań, usługi artystów grafików, projektowanie dekoracji wnętrz, miernictwo [pomiary], usługi doradcze dotyczące programowania komputerów, wynajmowanie serwerów WWW, kontrola i testowanie jakości,
hosting losowań on-line i konkursów on-line dla innych,
43 usługi w zakresie dostarczania żywności i napojów, tymczasowego zakwaterowania, kawiarnie, kafeterie [bufety],
usługi restauracyjne, restauracje samoobsługowe, planowanie imprez (dostarczanie żywności i napojów), obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi w zakresie żywności i napojów, dostawa
do domu żywności i napojów do natychmiastowego spożycia [catering], wynajem zastaw stołowych i sztućców, wypożyczanie urządzeń do gotowania, wypożyczanie krzeseł,
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie
dozowników wody pitnej, wynajem budynków przenośnych
[tymczasowe zakwaterowanie gości], wynajmowanie sal
na zebrania, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie mebli,
wypożyczanie zastawy stołowej, 45 usługi serwisów społecznościowych on-line, usługi osobiste i społeczne świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokajania potrzeb osób,
mianowicie usługi on-line w zakresie tworzenia sieci kontaktów towarzyskich, wydawanie licencji na cyfrowe programy
on-line, wydawanie licencji na programy do przetwarzania
danych, licencjonowanie praw własności intelektualnej
i praw autorskich, wydawanie licencji na koncepcje franchisingowe, wypożyczanie odzieży, licencje oprogramowania
komputerowego.
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490829
(220) 2018 09 21
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) YOuNGStYlE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.05.04, 25.07.01, 25.07.15
(510), (511) 18 parasole i parasolki: pokrowce na parasole,
portfele, portmonetki, saszetki, etui na klucze, teczki, plecaki, torby i tornistry szkolne, torby i torebki, kuferki, walizki,
20 pościel oprócz bielizny pościelowej, poduszki, 24 wyroby
tekstylne dla dzieci, bielizna pościelowa i koce, tekstylne artykuły kąpielowe, kołdry, narzuty na łóżka, zasłony, ręczniki,
prześcieradła, śpiwory, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy,
dla dzieci i młodzieży, paski.
490835
(220) 2018 09 21
COPERNICUS CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa;
COPERNICUS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa;
COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa; COPERNICUS INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) COPERNICUS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.25, 01.01.02, 01.01.09, 29.01.05
(510), (511) 36 działalność finansowa - usługi doradztwa finansowego, usługi finansowe, 45 usługi prawne - doradztwo
prawne w zakresie świadczonych usług finansowych.
(551) wspólne prawo ochronne
490846
(220) 2018 09 21
IN PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) MOJABUTELKA.pl
(210)
(731)
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ste, butelki z tworzyw sztucznych, butelki ze szkła, cedzaki,
ceramiczna zastawa stołowa, ceramiczne serwisy do kawy, ceramika do użytku kuchennego, chochle, cukiernice, czajniczki
do herbaty, deski do krojenia, dołkownice do jajek, dozowniki
do przypraw, dozowniki do serwetek, durszlaki do użytku domowego, dzbanki kuchenne, emaliowane pudełka, filiżanki
i kubki, fiolki szklane [pojemniki], flaszki ze szkła, foremki, formy
cukiernicze, garnki, gąsiory, głębokie naczynia kuchenne, imbryczki do herbaty, kieliszki do jajek, łopatki [sprzęt kuchenny],
łyżki do mieszania, łyżki do podawania, łyżki do polewania,
maselniczki, menażki, metalowe pudełka obiadowe, miski
z tworzyw sztucznych [pojemniki dla gospodarstwa domowego], miski ze szkła, misy ceramiczne, naczynia, naczynia
ceramiczne, naczynia do gotowania, naczynia do kuchenek
mikrofalowych, naczynia do opiekania, naczynia do pieczenia, naczynia do serwowania potraw, naczynia do zapiekania,
naczynia kuchenne ceramiczne, naczynia na piknik, naczynia
na przystawki i dodatki do potraw, naczynia nie z metali szlachetnych, naczynia obiadowe z porcelany, naczynia sakralne,
naczynia ze szkła, naczynia żaroodporne, nalewki [chochle],
nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy, patery, plastikowe
miski [miednice], pojemniki chłodnicze (przenośne -), nieelektryczne, pojemniki chłodzące do kawioru, pojemniki do chleba, pojemniki do napojów, pojemniki do pieczenia wykonane
ze szkła, pojemniki do przechowywania żywności, pojemniki
do schładzania [nieelektryczne], pojemniki do sortowania rzeczy do prania, do użytku domowego, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki emaliowane, pojemniki
kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na czosnek, pojemniki na jajka z tworzyw sztucznych, do użytku domowego, pojemniki na kanapki, pojemniki na lód, pojemniki na musztardę,
pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, pojemniki na torby z tworzyw sztucznych do użytku domowego, pojemniki na wykałaczki, pojemniki stosowane w gospodarstwie domowym
do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, pojemniki termoizolacyjne, pojemniki z przegrodami do przechowywania sztućców, pojemniki ze szkła, porcelana, porcelanowa
zastawa stołowa, półmiski [tace], półmiski do serwowania potraw, przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, pucharki, pudełka ceramiczne, pudełka dozujące serwetki papierowe,
pudełka na ciastka, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze,
pudełka obiadowe, pudełka szklane, pudełka śniadaniowe,
pudełka z emalii, pudełka z metali szlachetnych na słodycze,
rondle, serwetniki, słoiki, dzbanki szklane, słoje szklane, solniczki, sosjerki, szklana zastawa stołowa, szklane naczynia do picia,
szkło [naczynia], talerze, termosy, wazy do zup.
490863
(220) 2018 09 24
FUNDACJA INICJATYW KULTURALNYCH PLASTER,
Warszawa
(540) PL MVA PL MUSIC VIDEO AWARDS
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.02, 19.07.01, 01.15.15
(510), (511) 21 artykuły gospodarstwa domowego, bańki
szklane [pojemniki], bidony [puste], biodegradowalne miski,
biodegradowalne tace do użytku domowego, biodegradowalne talerze, butelki, butelki na wodę z tworzywa sztucznego,
wielokrotnego użytku, sprzedawane puste, butelki na wodę
ze stali nierdzewnej, wielokrotnego użytku, sprzedawane pu-
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(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie festiwali oraz
imprez w celach kulturalnych.

jobrazowe, usługi w zakresie ochrony roślin, tępienie szkodników
w ogrodnictwie, usługi w zakresie pielęgnacji terenów zielonych,
wynajmowanie maszyn oraz sprzętu ogrodniczego, doradztwo
w zakresie ogrodnictwa oraz upraw kwiatów.

490867
(220) 2018 09 24
GREEN HOUSE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Turza Śląska
(540) Green House CENTRUM OGRODNICZE

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne stosowane
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, produkty chemiczne
do nawożenia i użyźniania gleby stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie oraz leśnictwie, środki ochrony roślin, preparaty z mikroelementami dla roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, środki do konserwacji kwiatów, ziemia, torf i inne podłoża do upraw,
humus, nawozy użyźniające glebę do zastosowań ogrodniczych,
nawozy naturalne, podłoże do iglaków, ziemia ogrodowa, środki
i preparaty do pielęgnacji roślin, 5 nawozy, kompost, środki ochrony roślin, środki bakteriobójcze, preparaty do tępienia szkodników,
pasożytów i insektów, pestycydy, fungicydy, herbicydy i insektycydy do zastosowań ogrodniczych, środki odstraszające szkodniki, pasożyty i insekty, preparaty do sterylizacji gleby, 8 narzędzia
ręczne rolnicze i ogrodnicze z napędem elektrycznym, hydraulicznym, mechanicznym i pneumatycznym, narzędzia ręczne
rolnicze i ogrodnicze, aparatura do niszczenia szkodników roślin,
31 nasiona, nasiona traw, trawy rolowane naturalne, rośliny, kwiaty naturalne, cebulki kwiatowe, kora, torf, zrębki drzewne, produkty rolne, ogrodnicze i leśne, świeże owoce i warzywa, drzewa,
35 handel detaliczny i hurtowy, w tym za pośrednictwem systemów elektronicznych i/lub stron internetowych obejmujący
żywe kwiaty doniczkowe, cięte, ogrodowe (florystyka), krzewy
zewnętrzne, rośliny, narzędzia i akcesoria do prac ogrodowych,
produkty i półprodukty chemiczne stosowane w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, produkty chemiczne do nawożenia
i użyźniania gleby stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie oraz leśnictwie, środki ochrony roślin, preparaty z mikroelementami dla
roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, środki do konserwacji
kwiatów, ziemię, torf i inne podłoża do upraw, nawozy, kompost,
środki bakteriobójcze, preparaty do tępienia szkodników, pasożytów i insektów, pestycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki odstraszające szkodniki, pasożyty i insekty, preparaty
do sterylizacji gleby, kosiarki ogrodowe, pilarki, kosy, podkaszarki,
myjki ciśnieniowe, rozdrabniacze, odkurzacze ogrodowe, odśnieżarki, a także pompy do wody, generatory oraz urządzenia
do zastosowań ogrodniczych, maszyny rolnicze i ogrodnicze,
narzędzia ręczne rolnicze i ogrodnicze z napędem elektrycznym,
hydraulicznym, mechanicznym i pneumatycznym, narzędzia
ręczne rolnicze i ogrodnicze, aparatura do niszczenia szkodników
roślin, nasiona, rośliny, kwiaty naturalne, produkty rolne, ogrodnicze i leśne, świeże owoce i warzywa oraz drzewa, środki i preparaty do pielęgnacji roślin, podłoża do iglaków i ziemia ogrodowa,
nasiona traw, trawy rolowane, kora, torf i zrębki drzewne, żywe
zwierzęta domowe, karma dla zwierząt domowych, usługi w zakresie promocji sprzedaży dla osób trzecich, 41 organizowanie
i prowadzenie pokazów i szkoleń dla florystów, 44 usługi w zakresie upraw rolnych, ogrodnictwa i warzywnictwa, usługi w zakresie prowadzenia szkółek roślinnych, usługi w zakresie zagospodarowywania terenów zieleni, projektowanie i urządzanie ogrodów
oraz terenów zielonych, basenów, oczek wodnych, stawów,
strumyków, źródełek, fontann, zbiorników przeciwpożarowych,
kaskad, urządzanie infrastruktury ogrodowej, ogrodnictwo kra-

490873
(220) 2018 09 24
SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE,
Lublin
(540) ANYŻ SIĘ UDA
(510), (511) 33 miody pitne.
490874
(220) 2018 09 24
SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE,
Lublin
(540) POMIĘTOLONY
(510), (511) 33 miody pitne.

(210)
(731)

(210) 490887
(220) 2018 09 24
(731) ALI Mehmet Ali Taşci, Michałowice
(540) tatbul BULGUR KASZA
(510), (511) 30 kasza bulgur.
(210) 490891
(220) 2018 09 24
(731) GĘBICZ ARKADIUSZ, Pruszków
(540) CRIOVAGIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i higieniczne, 10 aparaty i urządzenia medyczne, przyrządy i urządzenia medyczne
do leczenia terapeutyczno-farmaceutycznego w krioterapii.
490902
(220) 2018 09 25
OLEKSY PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
BUDOWLANYCH OLEXBUD, Kąty
(540) DWOREK KONCKI
(510), (511) 43 przyjęcia okolicznościowe, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi hotelowe, usługi barowe,
rzeźbienie w jedzeniu, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, bary szybkiej obsługi (snack-bary), stołówki.
(210)
(731)

490932
(220) 2018 09 25
GUSTAB DARIUSZ AGENCJA REKLAMY I PROMOCJI
EVEREST, Wałbrzych
(540) WÓDKA WĘGLOWA KOPALNIANA
(210)
(731)
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(210) 490961
(220) 2018 09 25
(731) OLACHOWSKI KAROL OLAF, Komorniki
(540) CENTRUM MOCOWAŃ

(210) 490977
(220) 2018 09 25
(731) MERCK KGaA, Darmstadt, DE
(540) D BION
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety
do celów medycznych, preparaty dietetyczne do celów medycznych, witaminy, systemy transdermalne (w tym plastry)
o działaniu leczniczym, systemy transdermalne (w tym plastry) do suplementacji witaminowej.

(531) 14.03.01, 14.03.03, 14.03.09, 14.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 masy i zaprawy iniekcyjne, kleje (spoiwa)
montażowe do mocowania, kotwienia oraz klejenia przemysłowego, chemiczne środki dla przemysłu budowlanego,
6 metalowe elementy złączne i mocujące jak: śruby, nakrętki, gwoździe, okucia, kołki rozporowe, wkręty, nity, sworznie,
blachowkręty, podkładki, kotwy, haki, zaciski, obejmy, wiązadła, zatyczki, 35 prowadzenie sprzedaży detalicznej i hurtowej (również przez Internet) towarów ujętych w wykazie.

(210) 490978
(220) 2018 09 25
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) Algosense
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne,
lotony do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych,
olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, wody
kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli, żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki
do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych,
środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów
medycznych, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania
i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty
do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki
do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.

(531)

29.01.15, 27.05.01, 25.01.01, 25.01.15, 05.13.01, 06.01.01,
14.07.01, 14.07.03, 15.01.19, 15.01.25, 25.05.02
(510), (511) 33 wódka.

(210) 490974
(220) 2018 09 25
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, US
(540) CHEETOS CRUNCHOS
(510), (511) 30 przekąski na bazie kukurydzy.
490975
(220) 2018 09 25
GREMI PERSONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) GremiPersonal

(210) 490979
(220) 2018 09 25
(731) ZIELIŃSKI ADAM MIRAGE HOBBY, Warszawa
(540) WYPUKŁA MALOWANKA Zestaw kreatywny

(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 leasing pracowniczy, outsourcing [doradztwo biznesowe], rekrutacja personelu.
490976
(220) 2018 09 25
GOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) RINGOMED
(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)

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 16 materiały do dekoracji zawarte w tej klasie,
28 zabawki edukacyjne.
(210) 490985
(220) 2018 09 25
(731) MERCK KGaA, Darmstadt, DE
(540) D VION
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety
do celów medycznych, preparaty dietetyczne do celów medycznych, witaminy, systemy transdermalne (w tym plastry)
o działaniu leczniczym, systemy transdermalne (w tym plastry) do suplementacji witaminowej.
490996
(220) 2018 09 26
MARZEC TOMASZ, STELMACH JOLANTA PIGMENT
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) DROGERIA pigment
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 25.05.05
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki upiększające, zestawy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, błyszczyki do ust,
kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, kredki kosmetyczne,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do makijażu, puder od makijażu, preparaty do demakijażu, fluid do makijażu, podkłady do makijażu, chusteczki
do demakijażu, mleczko kosmetyczne, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi, dezodoranty, dezodoranty
w postaci sztyftów, mydła, mydełka, preparaty do golenia,
sole do kąpieli dla celów innych niż lecznicze, woda kolońska, lakiery do paznokci, maseczki kosmetyczne, mleczko
kosmetyczne, ozdoby do paznokci, preparaty kosmetyczne do odchudzania, szampony, odżywki do włosów, olejki
do celów kosmetycznych, oleje kosmetyczne, olejki do celów perfumeryjnych, lakiery do paznokci, perfumy, płyny
do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, pomadki do ust,
pomady do celów kosmetycznych, preparaty do opalania,
tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szminki, środki do czyszczenia zębów, woda toaletowa,
produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, farby do włosów,
lakiery do włosów, pomady do włosów, pudry do włosów,
żele do włosów, pasty do włosów, oleje do włosów, wosk
do depilacji, zmywacze do paznokci, pasty do zębów,
henna do celów kosmetycznych, płyny i żele do higieny
intymnej, chusteczki do higieny intymnej, płyny do płukania ust, kosmetyki dla dzieci, żele do kąpieli i pod prysznic
nie dla celów medycznych, balsamy do ciała, preparaty
złuszczające do pielęgnacji skóry, maseczki do twarzy,
zioła do kąpieli, 4 świece zapachowe, świece perfumowane, 5 suplementy diety dla ludzi, zioła lecznicze, 21 pędzle
do makijażu, pędzle kosmetyczne, osłonki na pędzle, etui
na pędzle kosmetyczne, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczki na przybory kosmetyczne, przybory
kosmetyczne, przybory toaletowe, aplikatory do makijażu,
szczoteczki do zębów.
490997
(220) 2018 09 26
OLEKSY PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
BUDOWLANYCH OLEXBUD, Kąty
(540) DK Dworek Koncki
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 przyjęcia okolicznościowe, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi hotelowe, usługi
barowe, rzeźbienie w jedzeniu, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, bary szybkiej obsługi (snack-bary),
stołówki.
(210)
(731)

491033
(220) 2018 09 27
STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I ZWOLENNIKÓW
PSYCHOSTYMULACJI, Wrocław

41

(540) RÓWNIK
(510), (511) 16 materiały piśmienne, książki, czasopisma,
podręczniki, broszury, druki, plansze, plakaty, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały i pomoce edukacyjne, materiały i pomoce dydaktyczne, 41 usługi edukacyjne, kursy,
szkolenia i warsztaty w dziedzinie edukacji i terapii psychologicznej i logopedycznej, 43 usługi w zakresie prowadzenia
klubokawiarni, kafeterii, kawiarni, lokali gastronomicznych,
44 usługi psychologów i logopedów, usługi w zakresie diagnostyki i poradnictwa logopedycznego i psychologicznego oraz kompleksowej terapii logopedycznej i psychologicznej, usługi w zakresie prowadzenia poradni logopedycznych
i psychologicznych.
491075
(220) 2018 09 28
WÓJCIK CEZARY
CENTER FOR LEADERSHIP-ECONOMIC ADVISORY
PROF. DR HAB. CEZARY WÓJCIK, Warszawa
(540) Leadership Nests
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu
strategicznego, usługi doradztwa w zakresie public relations,
prowadzenie badań w dziedzinie public relations, badania
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, ekonomiczne
prognozy, statystyczne zestawienia, 41 doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo
zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo
szkoleniowe w zakresie zarządzania, coaching w zakresie
życia osobistego [life coaching], usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], wydawanie czasopism, wydawanie
gazet, wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie
publikacji elektronicznych, wyższe uczelnie [edukacja].
(210)
(731)

(210) 491076
(220) 2018 09 28
(731) PŁOUCHA MAREK PRONAVIGARE, Warszawa
(540) Adventure
(510), (511) 41 coaching w zakresie życia osobistego, doradztwo zawodowe i coaching, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, organizacja szkoleń,
szkolenia edukacyjne, kursy szkoleniowe, organizowanie
szkoleń biznesowych, usługi szkolenia zawodowego, usługi
szkolenia personelu, trening osobisty, zapewnianie kursów
szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, kursy samoświadomości, doradztwo
w zakresie szkoleń, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia
w zakresie umiejętności biznesowych, szkolenia z zakresu
public relations, kursy szkoleniowe dotyczące zagadnień
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filozoficznych, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych,
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych,
organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, usługi
edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, zapewnianie kursów
szkoleniowych w zakresie samoświadomości, zapewnianie
kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego,
prowadzenie seminariów szkoleniowych związanych z zarządzaniem czasem, usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń
biznesowych.
(210) 491077
(220) 2018 09 28
(731) WYMAZAŁA MIŁOSZ, Osięciny
(540) ORMUS
(510), (511) 5 mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety.
(210) 491080
(220) 2018 09 28
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Start NA GRANIE

(531) 22.01.15, 22.01.21, 01.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania Informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, nagrania, audycje, transmisje oraz produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania
nagrań dźwiękowych, biura redakcyjne, rejestrowanie na ta-
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śmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania
na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami
meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji
meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
491096
(220) 2018 09 28
POLAŃSKI ROBERT ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY POLBUT, Częstochowa
(540) MAXONI
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia,
apaszki, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy dresowe, bluzy sportowe, boa na szyję, buty, buty sportowe, cholewki do butów, cholewki
do obuwia, czubki do butów, futra jako odzież, garnitury,
getry, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, nakrycia głowy, obcasy, napiętki do obuwia, obuwie,
odzież, okrycia wierzchnie jako odzież, okucia metalowe
do obuwia, daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy],
paski jako odzież, piżamy, podeszwy butów, pończochy,
rajstopy, skarpetki, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry,
stroje na maskaradę, sukienki, swetry, szale, szaliki, szelki,
szlafroki, t-shirty, wyprawka dziecięca jako odzież, zapiętki
do obuwia, 35 prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, usługi agencji importowo-eksportowych, agencje informacji handlowej, agencje
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, zarządzanie bazami danych, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, usługi w zakresie nabywania
dla osób trzecich jako zakupy produktów usług dla innych
przedsiębiorstw, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów, mianowicie, wkładek
do butów, butów, elementów butów, obuwia, odzieży,
ubrań, nakryć głowy, galanterii, toreb, torebek, plecaków,
parasolek, parasoli, skór pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni lub
poprzez Internet.
491130
(220) 2018 10 01
ICOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) DIPM

(210)
(731)

Nr ZT48/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 projektowanie oprogramowania przemysłowego.
(210) 491148
(220) 2018 10 01
(731) PIEPRZAK ROBERT, Nowy Targ
(540) Ciupaga
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, Barley Wine [piwo],
bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, chmiel (wyciąg z -) do wytwarzania piwa, cydr
bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esencje do produkcji
napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje
bezalkoholowe], lemoniada, likiery (preparaty do sporządzania -), moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje
bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące,
napoje gazowane (proszek do wytwarzania -), napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie
soi, inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane,
napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada,
owoce (bezalkoholowe napoje z soków -), owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych,
piwo, piwo słodowe, pomidory (sok -) [napój], preparaty
do produkcji napojów, sarsaparilla (napoje bezalkoholowe
z -), soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop
do lemoniady, syropy do napojów, winogrona (moszcz -),
niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, woda
gazowana (preparaty do produkcji -), woda litowa, woda
mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda
stołowa, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe
[napoje], alkoholowe (ekstrakty -), alkoholowe (esencje -),
alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify,
arak, baijiu (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, miętowy (likier -), 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, trawienie
(alkohole i likiery wspomagające -), whisky, wino, wódka,
43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, hotele dla zwierząt, kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach,
rezerwacje miejsc w hotelach, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi recepcyjne
dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracji specjalizujących się
w makaronach udon i soba, usługi restauracji washoku,
usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajem budynków przenośnych, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny
stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, żłobki dla dzieci.
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(210) 491153
(220) 2018 10 01
(731) PIÓRKOWSKI MARIUSZ DRUKARNIA SERITEX, Udorpie
(540) DRUKARNIA SERITEX MARIUSZ PIÓRKOWSKI
ROK ZAŁOŻENIA 1994

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 16 adresatki, afisze, plakaty, billboardy wykonane z papieru, tektury lub kartonu, akwaforty, akwarele, albumy, almanachy, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, arkusze z wiskozy do zawijania i pakowania, gdzie
indziej nie wymienione, artykuły biurowe wykonane z papieru, tektury lub kartonu z wyjątkiem mebli, atlasy, bibuły, bielizna stołowa papierowa czysta i zadrukowana, bilety o różnym przeznaczeniu, blankiety, szkolne bloczki do pisania,
bloczki do pisania notatek biurowe i akademickie, ozdobne
bloki do pisania listowe oraz papeterie, bloki rysunkowe, bloki rysunkowe techniczne i architektoniczne, pokryte napisami i rysunkami błony z tworzyw sztucznych samoprzyczepne i rozciągliwe do paletyzacji, broszury, chorągiewki
papierowe, chromolitografie wykonane z papieru, tektury
lub kartonu, chusteczki do demakijażu papierowe, chusteczki do nosa papierowe, czasopisma, diagramy, dozowniki taśmy przylepnej, druki, odbitki graficzne, dzieła sztuki litograficznej wykonane z papieru, tektury lub kartonu, dzieła sztuki
wykonane z masy celulozowej lub kartonu, emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, filtry
do kawy papierowe, jednowarstwowa lub wielowarstwowa
folia z tworzywa sztucznego do pakowania, folie z tworzyw
sztucznych z pęcherzykami powietrza specjalnie przeznaczona do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, formularze, druki, blankiety, fotografie, fotograwiura wykonana
z papieru, tektury lub kartonu, galwanotypy wykonane
na papierze, tekturze lub kartonie, gazety, gluten do papieru
lub do użytku domowego, kalka hektograficzna wykonana
na bazie celulozy, indeksy, skorowidze, kalendarze ścienne
lub afiszowe, kalendarze z kartkami do zdzierania, kalka maszynowa, kalka płócienna, kalka techniczna, kalkomanie, kartki z życzeniami okolicznościowe, karton, karton z miazgi
drzewnej, karty, karty indeksowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, karty jako zawiadomienia, kasetki kartonowe na papeterie ozdobne, kasetki kartonowe na stemple, katalogi, klamry, zaciski do papieru, klisze do adresów,
klisze drukarskie do galwanotypii, kokardy papierowe, komiksy, koperty, koperty na butelki z kartonu lub papieru, korektory, kosze na listy, książki, litografie, wykonane z masy celulozowej makiety architektoniczne, obrazy oprawione lub
nie oprawione, mapy sytuacyjne, mapy geograficzne, gdzie
indziej nie wymienione materiały do pakowania wykonane
ze skrobi lub krochmalu lub z przeważającym udziałem tych
materiałów, materiały do introligatorstwa, materiały celulozo
pochodne do modelowania, papierowe materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, materiały do pieczętowania
do użytku piśmiennego, gdzie indziej nie wymienione, materiały drukowane, papierowe, bibułkowe lub celulozowe
materiały filtracyjne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki inne
niż adresowe w tym identyfikacyjne i kodu kreskowego, notatniki, notesy podręczne i akademickie, drukowane lub zdobione technikami drukarskimi obrusy okrągłe na stół papierowe, obrusy papierowe, obwoluty na luźne kartki, obwoluty

44

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

papierowe na dokumenty, inne gdzie indziej nie wymienione obwoluty, okładki papierowe na dokumenty, wykonane
technikami drukarskimi, sitodrukiem lub technikami komputerowymi graficzne odwzorowania na papierze, kartonie
i tekturze, okładki na czeki, okładki na paszporty, inne gdzie
indziej nie wymienione okładki, okólniki, gdzie indziej
nie wymienione opakowania z mas celulozo pochodnych,
opaski na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania,
opaski papierowe na cygara, opłatek celulozowy do pieczętowania listów, oprawy na luźne kartki, osłony wykonane
z papieru, tektury lub kartonu na doniczki do kwiatów, papier piśmienny i drukarski, papier do elektrokardiografów,
papier do kopiowania, papier do maszyn rejestrujących, papier do pakowania, papier do pisania, papier do radiogramów, papier filtracyjny, papier mach, papier parafinowany,
papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier powlekany
srebrem, złotem, miedzią lub aluminium lub ich stopami, papier świecący (fosforyzujący i odblaskowy), papier toaletowy,
miazga papiernicza jako surowiec do papier mache, plakaty,
plansze, plany, płótno do kalkowania, zagruntowane płótno
do malarstwa, płótno introligatorskie, surowe płótno malarskie, płótno nasączone tuszem do powielaczy, płótno suche
pokryte nośnikiem barwnym do urządzeń stosowanych
w reprodukcji dokumentów, podręczniki, zadrukowane napisami i grafiką podstawki pod kufle do piwa, pojemniki
na śmietanę papierowe, kartonowe lub tekturowe, portrety,
prospekty, przebitki, przedmioty sztuki litograficznej takie jak
wklęsło - wypukłe tłoczone w kartonie okładki do wydawnictw luksusowych i pamiątkowych, przezrocza, inne gdzie
indziej nie wymienione publikacje, pudełka kartonowe lub
papierowe, pudła na kapelusze z kartonu lub tektury, ramki
do fotografii, księgi główne handlowe, bankowe, giełdowe,
magazynowe, repertuary, rozkłady jazdy godzinowe drukowane, reprodukcje graficzne, ręczniki do twarzy papierowe,
rolety papierowe, rolki do taśm barwiących, rolki do taśm
nasączone tuszem, rozkłady jazdy jedno arkuszowe, kartkowe i książkowe, repertuary godzinowe drukowane, rury tekturowe na rysunki, rury z kartonu inne niż na rysunki, tektura,
ryciny, skoroszyty na dokumenty, szablony do kopiowania
rysunków, szyldy z papieru lub z kartonu, śliniaki papierowe,
śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe i astronomiczne, tablice ogłoszeniowe na afisze z kartonu lub papieru, wzory do kalkowania, wzory pism do kopiowania, zakładki do książek, zasłony papierowe, zestawy rysunkowe,
zeszyty, znaczki identyfikacyjne wykonane z papieru, tektury
lub kartonu, 24 chorągiewki, chorągwie, proporce, drukowane tkaniny perkalowe dla celów wystawienniczych i scenograficznych, etykiety z tkanin, firany drukowane, zasłony i kotary teatralne, nietkane materiały tekstylne dla celów
scenografii teatralnej, okładziny do mebli zabytkowych
zwłaszcza z epoki wiktoriańskiej, płótno klejowe dla celów
wstawienniczych, 35 usługi dekoracji wystaw sklepowych,
usługi fotokopiowania i fotoobróbki materiałów wideograficznych, usługi fotoskładu i cyfrowej obróbki tekstów analogowych, powielanie dokumentów technikami drukarskimi,
fotoskładem, sitodrukiem i składem komputerowym, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy, reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, rozlepianie plakatów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów, broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, transkrypcja tekstów piśmienniczych, usługowe
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi maszynopisania technikami skomputeryzowanymi, usługi stenograficzne, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
wypożyczanie materiałów reklamowych, wyszukiwanie in-
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formacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, prowadzenie sklepu lub hurtowni z materiałami piśmiennymi,
drukami, formularzami, afiszami, papeteriami, opakowaniami, materiałami biurowymi, papierem opakowaniowym, wydawnictwami nieperiodycznymi, prowadzenie księgarni lub
składnicy księgarskiej, 40 apreturowanie papieru i tektury
oraz materiałów celulozo pochodnych dla celów drukarskich,
barwienie tekstyliów i pokrywanie tekstyliów to jest tkanin,
dzianin i włóknin, napisami i grafikami wykonywanymi
w technikach sitodrukowych, obróbka ceramiki przez jej barwienie i pokrywania napisami i grafikami w technikach sitodrukowych, obróbka przedmiotów wykonanych z drewna
i materiałów drewnopochodnych przez ich barwienie i pokrywanie napisami i grafikami w technikach sitodrukowych,
wykonywanie gdzie indziej nie wymienionych usług druku
sitowego, druku litograficznego, offsetowego, drukowanie
rysunków technicznych, usługi druku cyfrowego w tym druku laserowego, atramentowego, pigmentowego i solwentowego na przedmiotach wykonanych z papieru, tektury, materiałów celulozo pochodnych, ceramiki, drewna i materiałów
drewnopochodnych oraz z syntetycznych tworzyw sztucznych, usługi farbiarskie przedmiotów wykonanych z papieru,
tektury, materiałów celulozo pochodnych, ceramiki, drewna
i materiałów drewnopochodnych oraz z syntetycznych tworzyw sztucznych, usługi fotochemigrafii, usługi barwienia
futer zwierzęcych, usługi grawertonowe na przedmiotach
wykonanych z papieru, tektury, materiałów celulozo pochodnych, ceramiki, drewna i materiałów drewnopochodnych oraz z syntetycznych tworzyw sztucznych, usługi maszynowego haftu płaskiego na tekstyliach to jest tkaninach,
dzianinach i włókninach, usługowe udzielanie informacji
o możliwościach obróbki materiałów technikami drukarskimi
takimi jak druk sitowy, druk litograficzny, offsetowy i grawerton, laminowanie papieru i tektury oraz materiałów celulozo
pochodnych dla celów drukarskich, usługowe oprawianie
dzieł sztuki drukarskiej, apreturowanie papieru i tektury oraz
materiałów celulozo pochodnych dla celów drukarskich, pozłacanie papieru i tektury oraz materiałów celulozo pochodnych dla celów drukarskich, usługi trasowania laserowego
na wielkoformatowych przedmiotach wykonanych z papieru i tektury oraz materiałów celulozo pochodnych dla celów
drukarskich, usługowe wykonywania odbitek fotograficznych na papierze, tekturze, kartonie oraz na materiałach celulozo pochodnych.
491154
(220) 2018 10 01
JUST DRIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) JD RENT A CAR
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.02, 27.05.22, 26.11.12
(510), (511) 35 zarządzanie flotą pojazdów, doradztwo biznesowe dot. floty pojazdów, administracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw oraz wypożyczania samochodów,
udostępnianie informacji biznesowych, organizowanie i prowadzenie spraw związanych z flotą pojazdów, w szczególności w zakresie wynajmowania, zamawiania i dostarczania pojazdów oraz zwrotu wynajętych pojazdów, usługi sprzedaży

Nr ZT48/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

w pojazdów, części i akcesoriów do pojazdów, akcesoriów samochodowych, paliw i smarów, usługi handlu detalicznego
związane z pojazdami, częściami i akcesoriami do pojazdów,
paliwami i smarami, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa
oraz sprzedaż za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż katalogowa, sprzedaż
na podstawie zamówień telefonicznych następujących towarów: pojazdy, środki transportu, części, akcesoria i osprzęt
do pojazdów, samochody, części i akcesoria do samochodów, rowery, motorowery, skutery, motocykle, quady - oraz
części, akcesoria i osprzęt do nich, środki chemiczne do mycia i pielęgnacji pojazdów, preparaty do mycia i pielęgnacji
pojazdów, paliwa, paliwa stałe, ciekłe i gazowe, oleje, smary,
płyny hamulcowe, płyny hydrauliczne, płyny do chłodnic samochodowych, płyny do spryskiwaczy, preparaty pielęgnacyjne do samochodów, środki konserwujące i antykorozyjne,
odmrażacze do szyb i zamków samochodowych, środki czystości, artykuły spożywcze, napoje, artykuły gospodarstwa
domowego, odzież, torby, portfele, parasole, kosmetyki, gry,
zabawki, aukcje samochodowe, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, badania
biznesowe, usługi aukcyjne, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie zamówień, skomputeryzowane usług: w zakresie składania zamówień on-line, skomputeryzowane zamówienia
towarów, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 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, udostępnianie informacji i wiadomości
dot. handlu i sprzedaży towarów i usług za pomocą portalu
internetowego, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, informacje, doradztwo i konsultacje w zakresie ww.
usług, 36 leasing pojazdów mechanicznych, leasing samochodów, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, obsługa
kart flotowych, kart debetowych, kart rabatowych, udostępnianie voucherów do płacenia za transport, wycena pojazdów, usługi w zakresie wycen, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, udzielanie informacji związanych z wyceną
samochodów używanych, udzielanie informacji, konsultacji
i porad w dziedzinie wyceny finansowej, wycena używanych
samochodów, emisja bonów podróżnych, emisja bonów
wartościowych w ramach programu członkowskiego dla
klientów, emisja bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, emisja czeków podróżnych, emisja
czeków podróżnych przez biura podróży, emisja kart przedpłaconych do użytku jako elektroniczne bilety podróżne,
wydawanie kuponów rabatowych, gwarancje, ekspertyzy
i oceny ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, finansowe usługi
dotyczące ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych
wypadków, organizacja ubezpieczeń podróżnych, likwidacja
szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie, informacja
finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze,
informacje, doradztwo i konsultacje w zakresie ww. usług,
37 usługi w zakresie serwisowania, naprawy oraz przeglądów pojazdów, obsługa i naprawy samochodów, konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, naprawy powypadkowe,
usługi blacharskie i lakiernicze, usługi stacji obsługi pojazdów, pomoc drogowa, myjnie samochodowe, czyszczenie
i mycie samochodów, naprawa, konserwacja i tankowanie
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pojazdów, naprawa pojazdów w ramach usług pomocy drogowej, usługi pomocy drogowej, mianowicie: naprawy pojazdów, wymiana opon, awaryjne dostarczanie paliwa, usługi
świadczone przez stacje obsługi samochodów, mianowicie
naprawy, przegląd, tankowanie, konserwacja, mycie pojazdów, stacje naprawy samochodów, przeglądy pojazdów,
usługi wulkanizacyjne, naprawa kół, informacje, doradztwo
i konsultacje w zakresie ww. usług, 39 usługi wynajmu samochodów, usługi w zakresie wypożyczania samochodów:
transport, transport pasażerski, wypożyczanie środków transportu, czarterowanie pojazdów podróżnych, organizowanie
wynajmu pojazdów, organizowanie wynajmu samochodów,
pojazdy (wypożyczanie -), rezerwacja samochodów do wynajęcia, transport wynajętych samochodów, udostępnianie
pojazdów do wynajmu, usługi agencji rezerwującej wynajem samochodów, usługi lokalizacji pojazdów, wynajem samochodów, wynajem przyczep do przewozu samochodów,
wynajem przyczep, wynajem pojazdów transportowych,
wynajem motocykli, wynajem autokarów, usługi wynajmu
pojazdów silnikowych, usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, wypożyczanie części pojazdów, wypożyczanie pojazdów drogowych, zapewnianie wynajętych
pojazdów do transportu pasażerów, wypożyczanie rowerów, pakowanie i składowanie towarów, nawigacja (ustalanie
położenia, wytyczanie trasy), usługi w zakresie prowadzenia
akcji ratunkowych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo, przewożenie i dostarczanie towarów, transport pasażerski, parkowanie,
przechowywanie pojazdów, usługi kierowców, usług pomocy drogowej w zakresie holowania, dostawy kluczyków, wynajem sprzętu GPS do celów nawigacyjnych, organizowanie
wycieczek turystycznych, usługi biur podróży: planowanie
tras podróży, usługi zarządzania transportem, mianowicie
planowanie i koordynowanie w zakresie transportu osób
na rzecz osób trzecich, usługi rezerwacji on-line transportu: udzielanie informacji dotyczących podróży, konsultacje
w zakresie transportu, informacja o transporcie, udzielanie
informacji o samochodach do wynajęcia za pośrednictwem
Internetu, informacje, doradztwo i konsultacje w zakresie
ww. usług.
491156
(220) 2018 10 01
JUST DRIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) JUST DRIVE RENT A CAR

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.02, 26.11.12
(510), (511) 35 zarządzanie flotą pojazdów, doradztwo biznesowe dot. floty pojazdów, administracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw oraz wypożyczania samochodów,
udostępnianie informacji biznesowych, organizowanie i prowadzenie spraw związanych z flotą pojazdów, w szczególności w zakresie wynajmowania, zamawiania i dostarczania pojazdów oraz zwrotu wynajętych pojazdów, usługi sprzedaży
w pojazdów, części i akcesoriów do pojazdów, akcesoriów samochodowych, paliw i smarów, usługi handlu detalicznego
związane z pojazdami, częściami i akcesoriami do pojazdów,
paliwami i smarami, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa
oraz sprzedaż za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line),
sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż katalogowa, sprzedaż na podstawie zamówień telefonicznych następujących towarów: pojazdy, środki transportu, części, akcesoria i osprzęt do pojaz-
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dów, samochody, części i akcesoria do samochodów, rowery,
motorowery, skutery, motocykle, quady - oraz części, akcesoria i osprzęt do nich, środki chemiczne do mycia i pielęgnacji
pojazdów, preparaty do mycia i pielęgnacji pojazdów, paliwa,
paliwa stałe, ciekłe i gazowe, oleje, smary, płyny hamulcowe,
płyny hydrauliczne, płyny do chłodnic samochodowych,
płyny do spryskiwaczy, preparaty pielęgnacyjne do samochodów, środki konserwujące i antykorozyjne, odmrażacze
do szyb i zamków samochodowych, środki czystości, artykuły spożywcze, napoje, artykuły gospodarstwa domowego,
odzież, torby, portfele, parasole, kosmetyki, gry, zabawki, aukcje samochodowe, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, badania biznesowe,
usługi aukcyjne, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie zamówień,
skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line, skomputeryzowane zamówienia towarów, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 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, udostępnianie informacji
i wiadomości dot. handlu i sprzedaży towarów i usług za pomocą portalu internetowego, usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, informacje, doradztwo i konsultacje w zakresie ww. usług, 36 leasing pojazdów mechanicznych, leasing
samochodów, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe,
obsługa kart flotowych, kart debetowych, kart rabatowych,
udostępnianie voucherów do płacenia za transport, wycena pojazdów, usługi w zakresie wycen, wydawanie kart
przedpłaconych i bonów, udzielanie informacji związanych
z wyceną samochodów używanych, udzielanie informacji,
konsultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, wycena
używanych samochodów, emisja bonów podróżnych, emisja
bonów wartościowych w ramach programu członkowskiego
dla klientów, emisja bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi: emisja czeków podróżnych, emisja
czeków podróżnych przez biura podróży, emisja kart przedpłaconych do użytku jako elektroniczne bilety podróżne, wydawanie kuponów rabatowych, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, pośrednictwo
w ubezpieczeniach samochodowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków, organizacja ubezpieczeń podróżnych, likwidacja szkód z tytułu
ubezpieczenia innego niż na życie, informacja finansowa,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, informacje,
doradztwo i konsultacje w zakresie ww. usług, 37 usługi w zakresie serwisowania, naprawy oraz przeglądów pojazdów,
obsługa i naprawy samochodów, konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, naprawy powypadkowe, usługi blacharskie
i lakiernicze, usługi stacji obsługi pojazdów, pomoc drogowa,
myjnie samochodowe, czyszczenie i mycie samochodów,
naprawa, konserwacja i tankowanie pojazdów, naprawa pojazdów w ramach usług pomocy drogowej, usługi pomocy
drogowej, mianowicie: naprawy pojazdów, wymiana opon.
awaryjne dostarczanie paliwa, usługi świadczone przez stacje
obsługi samochodów, mianowicie naprawy, przegląd, tankowanie, konserwacja, mycie pojazdów, stacje naprawy samochodów, przeglądy pojazdów, usługi wulkanizacyjne, naprawa kół, informacje, doradztwo i konsultacje w zakresie ww.
usług, 39 usługi wynajmu samochodów, usługi w zakresie
wypożyczania samochodów, transport, transport pasażerski,
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wypożyczanie środków transportu, czarterowanie pojazdów
podróżnych, organizowanie wynajmu pojazdów, organizowanie wynajmu samochodów, pojazdy (wypożyczanie -), rezerwacja samochodów do wynajęcia, transport wynajętych
samochodów, udostępnianie pojazdów do wynajmu, usługi
agencji rezerwującej wynajem samochodów, usługi lokalizacji pojazdów, wynajem samochodów, wynajem przyczep
do przewozu samochodów, wynajem przyczep, wynajem
pojazdów transportowych, wynajem motocykli, wynajem
autokarów, usługi wynajmu pojazdów silnikowych, usługi
rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, wypożyczanie
części pojazdów, wypożyczanie pojazdów drogowych, zapewnianie wynajętych pojazdów do transportu pasażerów,
wypożyczanie rowerów, pakowanie i składowanie towarów,
nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), usługi
w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, akcje ratunkowe, holowanie
i ratownictwo, przewożenie i dostarczanie towarów, transport
pasażerski, parkowanie, przechowywanie pojazdów, usługi
kierowców, usług pomocy drogowej w zakresie holowania,
dostawy kluczyków, wynajem sprzętu GPS do celów nawigacyjnych, organizowanie wycieczek turystycznych, usługi biur
podróży, planowanie tras podróży, usługi zarządzania transportem, mianowicie planowanie i koordynowanie w zakresie
transportu osób na rzecz osób trzecich, usługi rezerwacji on-line transportu, udzielanie informacji dotyczących podróży,
konsultacje w zakresie transportu, informacja o transporcie,
udzielanie informacji o samochodach do wynajęcia za pośrednictwem Internetu, informacje, doradztwo i konsultacje
w zakresie ww. usług.
(210) 491176
(220) 2018 10 02
(731) DEKADA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) CZAS NA DOBRE INWESTYCJE

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 36 inwestycje majątkowe [nieruchomości], inwestycje kapitałowe, inwestycje finansowe, wynajmowanie
pomieszczeń handlowych, usługowych oraz biurowych [nieruchomości], zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości.
491235
(220) 2018 10 03
BENEDICTUS MEMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) GRZANIEC BENEDYKTYŃSKI
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.13.01, 05.13.25, 05.03.13, 26.11.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wyroby winiarskie,
napoje alkoholowe aromatyzowane przyprawami korzennymi, polecane do spożycia po uprzednim podgrzaniu.
491239
(220) 2018 10 03
Pharmaceutical chemical cosmetic industry
ALKALOID AD Skopje, Skopje, MK
(540) Bronles
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(210)
(731)
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(210) 491259
(220) 2018 10 04
(731) PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) Menavitin
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, szampony, balsamy inne niż do celów medycznych, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, maści
do celów kosmetycznych, emulsje do ciała, żele do pielęgnacji skóry, pianki do pielęgnacji skóry.
491279
(220) 2018 10 04
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka
(540) POLYGRUND VC 360
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3),
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych,
preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania
i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów,
środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet,
preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty
do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni,
preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary
z dodatkiem lub bez składników dezynfekujących.
(210)
(731)

(210) 491326
(220) 2018 10 05
(731) GRODZKI DEVELOPMENT SPÓŁKA JAWNA, Ełk
(540) VERANDA PARK

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi związane z administrowaniem nieruchomościami, usługi związane z wynajmem nieruchomości,
sprzedaż mieszkań, 37 usługi związane z wykonywanie budynków, dróg.
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(210) 491327
(220) 2018 10 05
(731) KOZA JANUSZ, Łącko
(540) SOK Z GÓR

(531) 03.04.11, 06.01.01, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 32 soki, napoje bezalkoholowe.
(210) 491347
(220) 2018 10 06
(731) ALEKSANDROW STANISŁAW POLEXPERT, Łódź
(540) POLEXPERT
(510), (511) 25 odzież, galanteria odzieżowa, odzież damska,
odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież
wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, odzież wierzchnia dla
dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania, sukienki, suknie, t-shirty, koszulki,
bluzki, spódnice, koszule, spodnie, 42 projektowanie mody,
projektowanie odzieży, obuwia, biżuterii, torebek, projektowanie akcesoriów mody.
(210) 491348
(220) 2018 10 06
(731) BUTKIEWICZ BARTŁOMIEJ BT LIME, Sopot
(540) BT Lime
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna ręczników,
ręczników papierowych, serwetek, chusteczek, podkładek,
świec, przyborów barmańskich, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, syropami,
sosami, cukrem, pulpami owocowymi, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia,
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z wyposażeniem restauracji, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku
ze sprzętami i artykułami AGD, 43 usługi restauracyjne, informacja o usługach restauracyjnych, zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia.
(210) 491349
(220) 2018 10 06
(731) WARMUZ WOJCIECH WARMUZ, Żagań
(540) WARMUZ BAITS
(510), (511) 1 kulki proteinowe i kulki proteinowe pływające
do stosowania w wędkarstwie, 9 urządzenia typu echosondy,
12 łodzie zdalnie sterowane, łodzie rybackie, 20 łóżka karpiowe, fotele karpiowe, 22 namioty, namioty kempingowe, liny
do namiotów, namioty do użytku w wędkarstwie, konopie,
25 odzież wędkarska, buty wędkarskie, kurtki wędkarskie, koszule wędkarskie, 28 sprzęt wędkarski, przynęty wędkarskie,
przypony wędkarskie, wędkarskie ciężarki, osęki wędkarskie,
spławiki wędkarskie, krętliki wędkarskie, zanęty wędkarskie,
haczyki wędkarskie, przybory wędkarskie, sieci wędkarskie,
kołowrotki wędkarskie, żyłki wędkarskie, torby wędkarskie,
liofilizowana przynęta wędkarska, podbieraki dla wędkarzy,
spławiki, koszyki wędkarskie, przynęty wędkarskie syntetyczne, sztuczne przynęty wędkarskie, pudełka na muchy
wędkarskie, pudełka na przynęty wędkarskie, nadmuchiwa-
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ne pływadełka dla wędkarzy, wskaźniki brania, zestawy paternoster, czujniki brania, torby na sprzęt wędkarski, skrzynki
na przybory wędkarskie, przynęty myśliwskie lub wędkarskie, pokrowce na kołowrotki wędkarskie, błystki obrotowe,
wskaźniki brania dla wędkarstwa podlodowego, przynęty
stosowane w wędkarstwie, sztuczne, urządzenia do zarzucania żyłek wędkarskich, zapachowe przynęty do łowiectwa
i wędkarstwa, sztuczne muchy do wykorzystania w wędkarstwie, sztuczna przynęta z rybich odpadków dla wędkarzy,
mechanizmy do zarzucania żyłki do wędkarstwa muchowego, elektroniczne wskaźniki brania do użytku w wędkarstwie, przyrząd wskazujący poprzez wydawanie dźwięku
do użytku w wędkarstwie, alarmy powiadamiające o złapaniu na przynętę do użytku w wędkarstwie, blanki do wędek,
ciężarki do wędek, futerały na wędki, rączki do wędek, podpory na wędki, urządzenia do zarzucania przynęty, wabiki
do myślistwa lub rybołówstwa, sprzęt do wędkowania, żyłki
przyponowe, plecionki przyponowe wędki, leadery, ledcory, podbieraki dla wędkarzy, podpórki pod wędki, stojaki
na wędki, ziarna wędkarskie, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej oraz sprzedaż on-line artykułów wędkarskich
takich jak wędki, przynęty oraz akcesoriów wędkarskich,
kulek proteinowych do stosowania w wędkarstwie, łodzi
zdalnie sterowanych, foteli karpiowych, urządzeń typu echosondy, orzechów tygrysich, gotowanej kukurydzy, odzieży
wędkarskiej, aromatów, liqidów, dipów, butów wędkarskich,
namiotów.
(210) 491353
(220) 2018 10 06
(731) RAPP BARTOSZ MARCIN, Poznań
(540) sake maruta
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larów i okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów
wykonane z metalu lub metalu łączonego z tworzywem
sztucznym, oprawki do okularów wykonane z metalu i materiału syntetycznego, oprawki do okularów wykonane z metalu, oprawki okularów wykonane z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, oprawki okularów wykonane z tworzyw
sztucznych, półfabrykaty soczewek do korekcji wzroku, półfabrykaty soczewek okularowych, przeciwsłoneczne okulary
na receptę, soczewki korekcyjne, szklane soczewki optyczne,
woreczki na okulary, zapasowe soczewki do okularów, zauszniki do okularów przeciwsłonecznych, szkła kontaktowe,
półfabrykaty soczewek kontaktowych, urządzenia do mycia
szkieł kontaktowych, etui przystosowane do szkieł kontaktowych, etui na okulary, oprawki do binokli, optyczne artykuły,
okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary antyrefleksyjne, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, zauszniki
do okularów, soczewki do okularów, uchwyty do okularów,
futerały na okulary, okulary do czytania, sznureczki do okulary, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych,
szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, pryzmaty
do celów optycznych, okulary przeciwoślepieniowe, soczewki okularów słonecznych, smycze do okularów, rzemienie do okularów, etui na okulary słoneczne, etui na okulary
dziecięce, paski do okularów przeciwsłonecznych, oprawki
do okularów słonecznych, soczewki do okularów słonecznych, osłony boczne do okularów, sznurki do okularów
przeciwsłonecznych, okulary ochronne do ochrony oczu,
szkła okularowe pokryte powłoką antyrefleksyjną, soczewki
optyczne do okularów słonecznych, 35 usługi prowadzenia
sklepów i hurtowni z artykułami optycznymi oraz fotograficznymi, sprzedaż hurtowa i detaliczna okularów, soczewek
kontaktowych, akcesoriów do okularów, akcesoriów do soczewek, 44 usługi badania wzroku, usługi optyczne, dopasowywanie soczewek optycznych, obrazowanie optyczne
do użytku w diagnostyce medycznej, dopasowywanie okularów, usługi okulistyczne, dopasowywanie soczewek kontaktowych, usługi informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych, usługi optometryczne.
491408
(220) 2018 10 08
CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) żak
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 alkohol ryżowy (sake), wino, napoje alkoholowe zawierające owoce, likiery, whisky.
491355
(220) 2018 10 07
SALWA PAWEŁ INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Zielona Góra
(540) Polskie Centrum Urologii Robotycznej SALWA
(510), (511) 44 usługi medyczne, ośrodki zdrowia, szpitale,
usługi klinik medycznych, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne.
(210)
(731)

(210) 491359
(220) 2018 09 21
(731) STAWOWY AGNIESZKA OPTILUX, Stryszawa
(540) OPTILUX
(510), (511) 9 okulary, binokle, części do okularów, mostki
do okularów przeciwsłonecznych, noski do okularów, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do oku-

(531) 09.07.01, 09.07.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 płyty fonograficzne, kasety video, magnetyczne i optyczne nośniki informacji, 16 książki, czasopisma,
kalendarze, publikacje, plansze szkolne nie zawarte w innej
klasie, artykuły biurowe, artykuły szkolne nie zawarte w innej
klasie, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, badania dotyczące uruchamiania
i prowadzenia działalności gospodarczej, ekspertyzy i wycena działalności gospodarczej, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich artykułów biurowych i szkolnych, książek, płyt, kaset i materiałów na nośnikach multimedialnych, produktów
farmaceutycznych i weterynaryjnych, środków sanitarnych,
substancji dietetycznych dla celów leczniczych i materiałów
opatrunkowych pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w sklepach tymi artykułami (z wyłączeniem transportu) - świadczone także za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, usługi
reklamy, usługi w dziedzinie reklamy za pośrednictwem sieci
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komputerowej, usługi w zakresie uaktualniania materiałów
reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży, analizy rynkowe, badania marketingowe,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, impresariat w działalności artystycznej, pomoc przedsiębiorstwom
w działalności gospodarczej, publikowanie tekstów sponsorowanych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 usługi edukacyjne,
usługi w zakresie nauki, rozrywki i zawodów sportowych,
usługi edukacyjne przy użyciu urządzeń elektronicznych
i technologii teleinformatycznych, usługi w zakresie: tworzenia i obróbki cyfrowej obrazów, pisania scenariuszy, elektronicznej publikacji książek i periodyków, usługi projektowania
inne niż do celów reklamowych, porady w zakresie edukacji
lub kształcenia, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkół o różnych poziomach nauczania: przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół branżowych, liceów, szkół
technicznych, policealnych, wyższych, szkół nauki języków
obcych, kursów, szkoleń zawodowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi wydawnicze w tym obejmujące rozpowszechnianie, obrót, utrwalanie
i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową egzemplarzy utworów literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych
i kartograficznych.
(210) 491458
(220) 2018 10 09
(731) GŁODOWSKI MARIUSZ, Łąck
(540) MAVERS

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 koncerty muzyczne na żywo, występy taneczne, muzyczne i piosenkarskie, komponowanie muzyki,
organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi świadczone przez zespół muzyczny, udostępnianie muzyki i obrazu w postaci plików dostępnych ze stron www poprzez
Internet, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej,
montaż nagrań dźwiękowych, nagrywanie utworów muzycznych na taśmach, płytach i kasetach, produkcja nagrań
muzycznych.
491459
(220) 2018 10 09
ORZECHOWSKI WOJCIECH BUSINESS CONSULTING,
Łódź
(540) STREFA NIERUCHOMOŚCI
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 16 czasopisma, periodyki, publikacje drukowane, 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, publikowanie tekstów reklamowych, 36 doradztwo w sprawach
finansowych, informacje finansowe, inwestycje finansowe,
inwestycje kapitałowe, organizowanie wynajmu nierucho-
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mości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena
nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, 41 informacja
o edukacji, kształcenie praktyczne, nauczanie indywidualne,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie
konkursów, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, szkolenia.
491460
(220) 2018 10 09
BIAŁKOWSKI TOMASZ KAMENA
POLANOWO-ZDROJE, Polanowo
(540) Kamena
(510), (511) 32 mineralne (wody -) [napoje], smakowa woda
mineralna, woda gazowana, gazowana woda mineralna,
woda gazowana [woda sodowa], woda gazowana (preparaty do produkcji -), woda mineralizowana [napoje], woda
mineralna, woda mineralna [napoje], woda [napoje], woda
niegazowana, woda pitna, woda pitna z witaminami, woda
pitna butelkowana, woda wzbogacona odżywczo, woda
źródlana, woda gazowane, wody mineralne (nielecznicze),
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaż hurtowej i detalicznej
w związku z wodami mineralnymi, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z wodami źródlanymi.
(210)
(731)

491461
(220) 2018 10 09
MUSIOL MARIUSZ PROPHYLAXESHOP DR. MUSIOL,
Alsdorf, DE
(540) prokreator

(210)
(731)

(531) 02.09.25, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty do poprawiania płodności, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety z cynkiem, suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety składające się
z witamin, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, wyciągi z roślin leczniczych, mineralne suplementy
diety dla ludzi, leki dla ludzi, leki pomocnicze [wspierające]
w celach medycznych, leki wydawane bez recepty, produkty farmaceutyczne stosowane u ludzi w leczeniu zaburzeń
erekcji, produkty farmaceutyczne, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, preparaty chemiczno - farmaceutyczne, enzymy do celów farmaceutycznych i medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, plastry przezskórne do podawania
leków, plastry do celów medycznych, balsamy do użytku
medycznego, preparaty terapeutyczne do kąpieli, koncentraty proteinowe jak dodatki odżywcze do potraw, środki
odżywcze lub dietetyczne do celów leczniczych przeznaczone jako uzupełnienie codziennego pożywienia w formie
produktów typu instant lub oddzielnych mieszanek, kapsułki
z żeń-szeniem do celów medycznych, 29 koktajle mleczne,
napoje mleczne, produkty mleczne, jogurty, kefiry, proteiny
mleczne, proteiny spożywcze, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi
i aminokwasami, ekstrakty z pomidorów, ekstrakty z pestek
winogron, korzenie przetworzone.
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(210) 491462
(220) 2018 10 09
(731) PIETRZAK BARBARA PRINCE, Wilga
(540) YOUR DAILY breakfast

(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.03.12, 08.01.08
(510), (511) 43 oferowanie żywności i napojów dla gości.
491463
(220) 2018 10 09
BIAŁKOWSKI TOMASZ KAMENA
POLANOWO-ZDROJE, Polanowo
(540) Kamena BOGINI ŹRÓDŁA
(210)
(731)

(531) 01.01.05, 26.01.99, 27.05.01
(510), (511) 32 mineralne (wody -) [napoje], smakowa woda
mineralna, woda gazowana, gazowana woda mineralna,
woda gazowana [woda sodowa], woda gazowana (preparaty do produkcji -), woda mineralizowana [napoje], woda
mineralna, woda mineralna [napoje], woda [napoje|, woda
niegazowana, woda pitna, woda pitna z witaminami, woda
pitna butelkowana, woda wzbogacona odżywczo, woda
źródlana, wody gazowane, wody mineralne (nielecznicze),
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
w związku z wodami mineralnymi, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z wodami źródlanymi.
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(210) 491483
(220) 2018 10 10
(731) PULSAR K. BOGUSZ SPÓŁKA JAWNA, Siedlec
(540) CONFI-CASE
(510), (511) 9 programy komputerowe i aplikacje mobilne
służące do projektowania obudów według indywidualnego zapotrzebowania klienta oraz bazujących na konfiguracji
systemów zasilania, przeznaczonych do instalacji niskoprądowych, 42 instalacja, aktualizacja, wypożyczanie, projektowanie programów komputerowych i aplikacji mobilnych
służących do projektowania obudów według indywidualnego zapotrzebowania klienta oraz bazujących na konfiguracji systemów zasilania, przeznaczonych do instalacji
niskoprądowych.
491484
(220) 2018 10 10
RIELLO DELTA POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) IGELSTORK RDP
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 silniki napędowe, inne niż do pojazdów
lądowych.
491492
(220) 2018 10 10
BOX 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) IL CONO LODY NATURALNE
(210)
(731)

(210) 491465
(220) 2018 10 09
(731) BEDNARZ MARIA BENY, Nowa Sól
(540) Badboys
(510), (511) 43 pizzerie, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, przygotowywanie posiłków i napojów, usługi barów i restauracji, usługi restauracyjne.
(210) 491471
(220) 2018 10 10
(731) TURCZYŃSKA-BUSZAN IZABELA, Sopot
(540) BASKancelaria
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi wsparcia prawnego,
usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi pomocy
prawnej.
491477
(220) 2018 10 10
RIELLO DELTA POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MERCURY RDP
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 alternatory (generatory prądu przemiennego).

(531) 27.05.01, 08.01.18
(510), (511) 30 produkcja lodów, wyroby lodowe, lody
sorbetowe, wyroby cukiernicze, lody, lody mleczne, desery, 43 lodziarnie, kawiarnie, cukiernie, wynajem urządzeń
gastronomicznych.
491496
(220) 2018 10 10
DRAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) DRAGO ENTERTAINMENT

(210)
(731)
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 04.03.03, 27.03.01, 27.03.03
(510), (511) 9 oprogramowanie gier, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania.
491514
(220) 2018 10 11
PROLANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) VOCAbite
(210)
(731)

(531) 02.03.15, 02.03.25, 02.03.23, 02.03.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pobieralne z Internetu, edukacyjne programy komputerowe, edukacyjne
aplikacje mobilne, edukacyjne aplikacje komputerowe,
edukacyjne aplikacje na tablety, oprogramowanie edukacyjne, programy edukacyjne nagrane na nośnikach danych,
programy komputerowe związane z edycją tekstu, programy komputerowe do tłumaczeń, komputerowe programy
do nauki języków, komputerowo wspomagane programy językowe, urządzenia do nauczania, elektroniczne urządzenia
i przyrządy instruktażowe i dydaktyczne, zestawy naukowe
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, urządzenia
do tłumaczenia języków obcych, kieszonkowe urządzenia
do tłumaczeń, pliki multimedialne do pobrania, e-booki,
edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, książki audio,
książki dźwiękowe, książki elektroniczne do pobrania, książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, książki
zapisane na płytach, podcasty, podcasty do pobrania, podręczniki szkoleniowe w formie programu komputerowego,
publikacje elektroniczne, środki edukacyjne do pobrania,
podkładki pod myszy komputerowe, 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, drukowane instrukcje dotyczące metod
nauczania, drukowane materiały edukacyjne, drukowane
materiały w zakresie kursów korespondencyjnych, książki
edukacyjne, materiały do nauczania, papierowe materiały dydaktyczne, podręczniki edukacyjne, zeszyty ćwiczeń,
drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały
szkoleniowe, fiszki, podręczniki, słowniki, bloczki do pisania,
afisze, broszury, formularze, katalogi, książki, materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki, notatniki,
notesy podręczne, notesy na słownictwo, okładki, ołówki,
plakaty, przybory do pisania, tablice szkolne, zakładki do książek, zeszyty, 41 usługi szkół [edukacja], edukacja językowa,
nauczanie języków, nauczanie języków obcych, organizacja
kursów językowych, organizowanie indywidualnej nauki
języków, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie
nauczania języków obcych, usługi edukacyjne w zakresie
języków, usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania języków, usługi nauki języka obcego, usługi
nauczania języka angielskiego, usługi w zakresie nauczania
języków obcych, usługi prowadzenia kursów językowych,
zapewnianie kursów językowych, pomoc w nauce języków
obcych, usługi edukacji akademickiej w zakresie nauczania
języków obcych, udostępnianie kursów instruktażowych
w dziedzinie języków, publikowanie podręczników, publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, publikowanie
tekstów edukacyjnych, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania, wydawanie audiobooków, organizacja webinariów, organizowanie konkursów,
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udostępnianie rozrywki za pośrednictwem podkastów,
usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych,
świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, tłumaczenia językowe, tłumaczenia językowe ustne, tłumaczenia językowe
pisemne, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych.
491517
(220) 2018 10 11
RASZ PRZEMYSŁAW ANDRZEJ RASZ BUSINESS
CONSULTING GALERIA SREBRA I ŚWIATŁA R&R, Łódź
(540) POEZJA SMAKU
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 29 oleje spożywcze.
(210) 491523
(220) 2018 10 11
(731) JANIK KAROLINA, Bielsko-Biała
(540) SAIKO-med

(531) 05.05.20, 05.05.06, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.12
(510), (511) 5 dentystyczne materiały ceramiczne, dentystyczne materiały wiążące, kompozyty dentystyczne, materiały dentystyczne do odcisków, materiał do naprawiania
zębów, materiały do wypełnień, materiały do wytrawiania
zębów, materiały porcelanowe do użytku w stomatologii, materiały utrwalające do celów dentystycznych, płyny
do płukania ust, preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicznych, preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej,
preparaty lecznicze do leczenia jamy ustnej, środki czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi dentystycznych, środki
do czyszczenia jamy ustnej, środki do polerowania zębów,
środki znieczulające do celów stomatologicznych, stopy
dentystyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne,
preparaty medyczne, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi marketingowe w dziedzinie
stomatologii, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, 41 usługi edukacyjne z zakresu medycyny, zapewnianie
kursów ustawicznego kształcenia medycznego, szkolenia
i nauczanie w dziedzinie medycyny, prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych,
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organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, usługi nauczania związane z branżą stomatologiczną,
zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia w dziedzinie
stomatologii.
(210) 491528
(220) 2018 10 11
(731) MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(540) Podlaska

(531)

02.03.11, 02.03.23, 26.04.02, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.18,
25.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 jaja, jaja w proszku, konserwowane warzywa, olej rzepakowy jadalny, oleje spożywcze, przecier pomidorowy, sałatki owocowe, sałatki warzywne, spożywczy
olej sezamowy, warzywa w puszkach, 30 keczup, majonez,
musztarda, pesto [sos], przyprawy, prze prawy smakowe
(sosy. marynaty), sos sojowy, sosy (przyprawy), sosy do makaronów, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe.
491536
(220) 2018 10 11
SOMAPOL SŁAWOMIR SOBOTA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Chojno
(540) SOMAPOL
(510), (511) 19 drewno konstrukcyjne, drewno laminowane, drewno kopalniane, drewno wielowarstwowe, drewno
fornirowane, podłogi drewniane, płyty drewniane, belki
drewniane, panele drewniane, deski drewniane, drewniane
poręcze, płytki drewniane, okładziny drewniane, drewniane podłogi parkietowe, przenośne konstrukcje drewniane,
elementy konstrukcji z drewna, płyty dachowe [z drewna],
płyty wiórowe z drewna, materiały budowlane z drewna,
części z materiałów drewnopodobnych, elementy budowlane z imitacji drewna, drewno do wytwarzania przedmiotów
użytku domowego, wyroby stolarskie z drewna do wykorzystania w budynkach, drzwi drewniane, okiennice drewniane, futryny drzwiowe drewniane, drewniane rolety zwijane
do użytku zewnętrznego, drewniane ramy okien, drewniane
ościeżnice drzwiowe, budowle drewniane, złącza drewniane,
słupy drewniane, oranżerie wykonane z drewna, budki ogrodowe z drewna, drewniane rusztowania, drewno, sztuczne drewno, profile drewniane, obramowania drewniane,
kształtka drewniana, wióry z drewna miękkiego, do użytku
w ogrodach, drewniane rury, drewniane listwy profilowe,
płyty wiórowe, dachy niemetalowe, krokwie dachowe, niemetalowe dachówki, niemetalowe płyty dachowe, panele
dachowe niemetalowe, dachowe pokrycia niemetalowe,
niemetalowe konstrukcje pokryć dachowych, ściany osłonowe z materiałów niemetalowych, ścianki boczne niemetalowe, ruchome ścianki działowe [ściany] z materiałów
niemetalowych, wyłożenia ścian, niemetalowe do budownictwa, ściany wewnętrzne z materiałów niemetalowych,
ściany osłonowe, nie z metalu, wewnętrzne ścianki działowe
wykonane z materiałów niemetalowych, boazerie, boazerie
wystawowe niemetalowe , listwy boazeryjne niemetalowe,
20 gałki drewniane, drewniane klamki drzwiowe, odbojniki
drewniane do drzwi, okucia drzwiowe wykonane z drewna,
blokady do okien z drewna, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zastosowania wraz z osprzętem okiennym, meble drewniane, panele drewniane do mebli, przegrody drewniane do mebli, meble wykonane z substytutów
drewna, prefabrykowane drzwi drewniane do mebli, stelaże
do łóżek drewniane, materace wykonane z elastycznego
drewna, listwy wykonane z drewna do ram do obrazów
i zdjęć, żaluzje drewniane, rolety wykonane z drewna [wewnętrzne], haczyki z drewna do podtrzymywania zasłon, pojemniki drewniane, zbiorniki do składowania z drewna, donice drewniane w postaci skrzyń, skrzynie drewniane do celów
pakowania przemysłowego, drewniane beczki, wino (kadzie
drewniane do zlewania -), trumny z drewna, skrzynki na listy
z drewna, drewniane wieka do pojemników przemysłowych
do pakowania, palety drewniane, drabiny drewniane, tabliczki wykonane z drewna, szyldy reklamowe z drewna, drewniane uchwyty do szyldów, meble, meblościanki, skrzynie
[meble], szafy [meble], zestawy mebli, pufy [meble], płyty
meblowe, elementy meblowe, niemetalowe części mebli,
(210)
(731)

(531) 25.01.18, 25.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.14
(510), (511) 30 musztarda, musztarda smakowa, musztarda
z przyprawami, pasty do smarowania na bazie majonezu,
35 reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, organizacja wystaw w celach reklamowych, reklamy on-line, informacja marketingowa, oferowanie próbek produktów.
(210) 491530
(220) 2018 10 11
(731) P.P.H. KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA, Giżycko
(540) KOSTRZEWA Tworzymy czyste powietrze
(510), (511) 4 paliwa - węgiel drzewny, torf, torf brykietowy, paliwa z odchodów zwierzęcych, pelety, 11 kotły grzewcze, palniki,
piece, regulatory do urządzeń wodnych oraz przewodów wodnych, pompy ciepła, zawory regulujące poziom w zbiornikach,
zawory termostatyczne, zbiorniki ciśnieniowe wody, wyposażenie palenisk, armatura do pieców, chłodnice do pieców, elementy grzejne, wyposażenie do palenisk, ruszty paleniskowe,
ruszty piecowe, urządzenia zasilające kotły grzewcze, 35 prowadzenie sklepu, hurtowni z kotłami grzewczymi, grzejnikami
centralnego ogrzewania, paleniskami, wyposażeniem palenisk,
palnikami, piecami - urządzeniami grzewczymi, wyposażeniem
pieców, oprzyrządowaniem do kotłów grzewczych, paliwa
do kotłów grzewczych, usługi w zakresie reklamy - ulotki, prospekty, druki, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej.
(210) 491532
(220) 2018 10 11
(731) WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Wadąg
(540) FERMA RODZINNA

(531)

03.07.03, 26.04.15, 26.04.05, 25.05.02, 27.05.01, 27.05.17,
29.01.12
(510), (511) 44 usługi hodowli drobiu, doradztwo związane
z hodowlą drobiu.
491534
(220) 2018 10 11
MOSSO KEWPIE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały
(540) Przetwory Babuni
(210)
(731)
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ściany działowe [meble], złącza do mebli, reprodukcje mebli
antycznych, meble uliczne niemetalowe, meble do samochodów kempingowych, meble do eksponowania towarów,
meble do użytku przemysłowego, wieszaki na klucze [meble], panele tylne [części mebli], niemetalowe regały magazynowe [meble], stojaki na wino [meble], stojaki na broszury
[meble], stanowisko pracy z komputerem [meble], miniaturowe meble wykonane z drewna, prowadnice do szuflad
[okucia meblowe], gałki do frontów meblowych, niemetalowe, wsporniki do półek niemetalowe [części mebli], meble
do eksponowania towarów, meble do użytku przemysłowego, wieszaki na klucze [meble], panele tylne [części mebli],
niemetalowe regały magazynowe [meble], stojaki na wino
[meble], stojaki na broszury [meble], stanowisko pracy z komputerem [meble], miniaturowe meble wykonane z drewna,
prowadnice do szuflad [okucia meblowe], gałki do frontów
meblowych, niemetalowe, wsporniki do półek niemetalowe
[części mebli], wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, listwy z tworzywa sztucznego do ochrony
krawędzi mebli, bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla
niemowląt, dzieci i zwierząt domowych [meble], meble
przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, sekcje boazeryjne do mebli, 40 konserwowanie
drewna, ścinanie i obróbka drewna, udzielanie informacji
związanych z obróbką drewna, laminowanie drewna, heblowanie drewna, piłowanie drewna, laminowanie substytutów
drewna, zabiegi na zbutwiałe drewno, konserwacja drewna
[inna niż malowanie], suszenie drewna w piecach, usuwanie
zewnętrznych warstw z przedmiotów drewnianych, profilowanie mebli, stolarstwo meblowe, usuwanie powłok z mebli,
zabezpieczanie przed płomieniami mebli, produkcja mebli
na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich.
(210) 491539
(220) 2018 10 11
(731) MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(540) Podlaski
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(531)

02.09.25, 01.13.15, 16.01.06, 26.13.01, 26.13.25, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 42 badania i usługi naukowe i techniczne oraz
ich projektowanie.
491541
(220) 2018 10 11
SEREMAK KATARZYNA STREFA TERAPII I EDUKACJI
RODZINNEJ, Kraków
(540) Strefa Terapii i Edukacji Rodzinnej
(210)
(731)

(531) 02.07.23, 02.07.12, 15.07.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, 44 usługi medyczne/
psychologiczne/psychoterapeutyczne.
491542
(220) 2018 10 11
SEREMAK KATARZYNA STREFA TERAPII I EDUKACJI
RODZINNEJ, Kraków
(540) MASTeR

(210)
(731)

(531) 21.03.05, 26.05.04, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie - metodologia,
44 usługi medyczne/psychologiczne/psychoterapia.
491543
(220) 2018 10 11
SEREMAK KATARZYNA STREFA TERAPII I EDUKACJI
RODZINNEJ, Kraków
(540) PRZEDSZKOLE HARMONIA

(210)
(731)
(531) 25.01.15, 25.01.18, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.14
(510), (511) 30 majonez, majonez wegański, sosy na bazie
majonezu, 35 reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, organizacja wystaw w celach reklamowych, reklamy on-line, informacja marketingowa, oferowanie próbek
produktów.
491540
(220) 2018 10 11
SEREMAK KATARZYNA STREFA TERAPII I EDUKACJI
RODZINNEJ, Kraków
(540) LABORATORIUM badań neurorozwoju i relacji

(210)
(731)

(531) 04.05.21, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie.
(210) 491544
(220) 2018 10 11
(731) Smith & Nephew Pte Limited, Singapore, Singapur
(540) VERSAPULSE
(510), (511) 10 medyczne systemy do płukania oraz ich części i elementy, medyczne instrumenty do operacji stawów.
(210)
(731)

491554
(220) 2018 10 12
LCP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) m multiparcs By Proudreed

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tej dziedzinie, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, broszur), handlowe wyceny i doradztwo, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
komputerowe bazy danych, systematyzacja danych, komputerowe zarządzanie plikami, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, public
relations, rachunkowość, reklama, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, rekrutacja personelu, sortowanie danych w bazach komputerowych,
statystyczne zestawienia, kreowanie wizerunku firmy, usług,
towaru, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, zarządzanie centrami handlowymi,
36 usługi w zakresie doradztwa, organizacji i zarządzania, finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
zarządzania nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości, budynków, lokali i powierzchni użytkowe, wycena nieruchomości, wynajem
lub dzierżawa nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni
użytkowej, administrowanie nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkowa, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi,
usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych,
pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu
nieruchomościami, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych
i użytkowych, usługi finansowe, usługi maklerskie, leasing finansowy, usługi rachunkowo-księgowe, doradztwo finansowe,
doradztwo podatkowe, pośrednictwo pieniężne, informacja
o powyższych usługach, wynajmowanie mieszkań.
491556
(220) 2018 10 12
ZNANYFACHOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Znany Fachowiec
(210)
(731)
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(531) 26.02.07, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi marketingowe świadczone za pośrednictwem serwisu internetowego, sporządzanie, dostarczanie
i rozpowszechnianie informacji dotyczących podmiotów
świadczących usługi z różnych branż i tych usług oraz ich jakości i ocen, w szczególności w zakresie usług rzemieślniczych, budowlanych i remontowych, 38 udostępnianie
serwisu internetowego i internetowego forum dyskusyjnego do rozpowszechniania i wymiany informacji pomiędzy
użytkownikami na temat podmiotów świadczących usługi
z różnych branż i tych usług oraz ich jakości i ocen, w szczególności w zakresie usług rzemieślniczych, budowlanych i remontowych, udostępnianie serwisu internetowego do umawiania spotkań z podmiotami świadczącymi usługi z różnych
branż, w szczególności w zakresie usług rzemieślniczych,
budowlanych i remontowych, 41 udostępnianie publikacji
elektronicznych nie do pobrania, w szczególności dotyczących podmiotów świadczących usługi z różnych branż i tych
usług oraz ich jakości i ocen, w szczególności w zakresie
usług rzemieślniczych, budowlanych i remontowych.
491558
(220) 2018 10 12
CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Pomagamy zawodowo Wybierz kierunek dla siebie
i zdobądź wymarzoną pracę!
(210)
(731)

(531) 20.07.02, 21.03.21, 24.15.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 płyty fonograficzne, kasety video, magnetyczne i optyczne nośniki informacji, 16 książki, czasopisma,
kalendarze, publikacje, plansze szkolne nie zawarte w innej
klasie, artykuły biurowe, artykuły szkolne nie zawarte w innej
klasie, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, badania dotyczące uruchamiania
i prowadzenia działalności gospodarczej, ekspertyzy i wycena działalności gospodarczej, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich artykułów biurowych i szkolnych, książek, płyt, kaset i materiałów na nośnikach multimedialnych, produktów
farmaceutycznych i weterynaryjnych, środków sanitarnych,
substancji dietetycznych dla celów leczniczych i materiałów
opatrunkowych pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w sklepach z tymi artykułami (z wyłączeniem
transportu) - świadczone także za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej,
usługi reklamy, usługi w dziedzinie reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie uaktualniania
materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, analizy rynkowe, badania marketingowe, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
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impresariat w działalności artystycznej, pomoc przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej, publikowanie tekstów
sponsorowanych, wynajmowanie nośników reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie nauki, rozrywki i zawodów sportowych,
usługi edukacyjne przy użyciu urządzeń elektronicznych
i technologii teleinformatycznych, usługi w zakresie: tworzenia i obróbki cyfrowej obrazów, pisania scenariuszy, elektronicznej publikacji książek i periodyków, usługi projektowania
inne niż do celów reklamowych, porady w zakresie edukacji
lub kształcenia, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkół o różnych poziomach nauczania: przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół branżowych, liceów, szkół
technicznych, policealnych, wyższych, szkół nauki języków
obcych, kursów, szkoleń zawodowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi wydawnicze w tym obejmujące rozpowszechnianie, obrót, utrwalanie
i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową egzemplarzy utworów literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych
i kartograficznych.
(210) 491559
(220) 2018 10 12
(731) Philip Morris Brands Sarl, Neuchâtel, CH
(540) LONGBEACH MOMENTS
(510), (511) 34 tytoń surowy lub preparowany, wyroby tytoniowe, 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), papierosy
elektroniczne, 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, artykuły
dla palaczy, bibułki papierosowe, gilzy papierosowe, filtry
papierosowe, tabakierki, puszki na tytoń, papierośnice, popielniczki, fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki.
(210) 491562
(220) 2018 10 12
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) Peter Jackson PJ PREMIUM QUALITY

(531) 03.01.02, 24.01.05, 24.09.02, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń surowy lub preparowany, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania
papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek
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(papierosy ziołowe), snus [tytoń do stosowania doustnego],
substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), papierosy
elektroniczne, 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, artykuły
dla palaczy, bibułki papierosowe, gilzy papierosowe, filtry
papierosowe, tabakierki, puszki na tytoń, papierośnice, popielniczki, fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki.
491563
(220) 2018 10 12
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
ZACHĘTA ZBIGNIEW KALETA, ADAM KALETA
SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) Zachęta MAŁOPOLSKA SIEĆ SKLEPÓW
(210)
(731)

(531)

26.11.03, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.03
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży, także za pośrednictwem sieci Internet, następujących towarów: produkty
i środki chemiczne, farby, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, środki dezynfekcyjne, środki piorące
i myjące, wyroby drogeryjne, kosmetyki, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, materiały opatrunkowe, suplementy
diety, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
narzędzia i przyrządy ręczne oraz z napędem elektrycznym
i spalinowym, urządzenia i akcesoria do golenia, artykuły
elektryczne i elektroniczne, nośniki dźwięku i danych, komputery i osprzęt komputerowy, telefony, smartfony, tablety,
urządzenia do pomiarów do celów medycznych, urządzenia
i akcesoria do oświetlania, ogrzewania, gotowania, chłodzenia, suszenia i wentylacji, urządzenia parowe do czyszczenia
i wygładzania, instalacje i akcesoria sanitarne oraz wyposażenia łazienek, pojazdy, części i akcesoria do pojazdów, pojazdy
dwukołowe, ich części i akcesoria do pojazdów dwukołowych, sztuczne ognie, zegary i wyroby jubilerskie, instrumenty muzyczne, czasopisma, książki, druki, materiały piśmienne
i artykuły papiernicze, artykuły biurowe, torby i walizki, torby
podróżne i torebki, plecaki, parasole i parasole przeciwsłoneczne, meble, lustra, przybory kuchenne i gospodarstwa
domowego, pojemniki, namioty, plandeki, wyroby tekstylne
i włókiennicze, narzuty na łóżka i obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, hafty, wstążki, guziki, sztuczne kwiaty,
dywany, chodniki, zabawki, artykuły i akcesoria sportowe,
ozdoby choinkowe, artykuły żywnościowe, artykuły spożywcze, nabiał, mięso, ryby, warzywa, owoce, produkty rolnicze,
ogrodnicze i leśne, pokarm i akcesoria dla zwierząt, napoje
bezalkoholowe, piwo, napoje alkoholowe, przybory dla palaczy, wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, reklama,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, druków, próbek), reklama zewnętrzna, usługi agencji reklamowych, wynajmowanie czasu reklamowego we wszystkich środkach
masowego przekazu, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością

56

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

gospodarczą, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, informacja lub zapytania dotyczące działalności
gospodarczej, profesjonalne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie czynności biurowych,
usługi sekretarskie, rachunkowość, usługi public relations,
aukcje publiczne, pokazy towarów, prezentacja produktów
we wszelkich środkach przekazu w celu sprzedaży detalicznej, mianowicie promocja sprzedaży, informacja i doradztwo
handlowe dla konsumentów, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych.
491566
(220) 2018 10 12
ENVIO GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bydgoszcz
(540) ENVIO GROUP PRACUJEMY DLA CIEBIE
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, zarządzane biznesowe w dziedzinie transportu
i dostaw, administracja biznesowa w zakresie transportu
i dostaw, doradztwo w zarządzaniu biznesowym i w dziedzinie transportu i dostaw, 39 transport, transport pasażerski,
transport ładunków, usługi w zakresie transportu towarów,
wypożyczanie środków transportu, spedycja, spedycja towarów, spedycja ładunków, organizowanie transportu, czarterowanie transportu, rezerwacja transportu, rezerwowanie
transportu, maklerstwo transportowe, usługi transportowe,
usługi pośrednictwa transportowego, usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu towarów,
magazynowanie ładunku przed transportem, pakowanie
artykułów do transportu, pakowanie towarów podczas
transportu, organizowanie transportu i podróży, wynajem
pojazdów transportowych na umowę, skomputeryzowane
planowanie związane z transportem, usługi informacyjne
związane z transportem, usługi doradcze związane z transportem, usługi konsultacyjne związane z transportem, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, odbiór, transport
i dostawa towarów, organizowanie transportu drogą lądową,
morską i powietrzną, pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, transport osób i towarów drogą lądową, powietrzną
i wodną, magazynowanie ładunku przed transportem.
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rociągów, zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory
termostatyczne, pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, urządzenia do nadzoru ciśnienia, termiczne
sterowniki do instalacji centralnego ogrzewania.
491569
(220) 2018 10 12
MK EUROPE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Carify

(210)
(731)

(210)
(731)

(210) 491568
(220) 2018 10 12
(731) KALYCIOK ROMUALD, Nędza
(540) WEBER clima

(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji,
zaopatrzenia w wodę, oraz instalacje sanitarne, akcesoria
łazienkowe, agregaty klimatyzacyjne i chłodnicze, aparatura grzewcza na energię słoneczną, aparatura i instalacje
chłodnicze, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur
wodnych i gazowych, automatyczne urządzenia do regulacji
temperatury do grzejników centralnego ogrzewania, ciśnieniowe zbiorniki wody, centralne instalacje klimatyzacyjne,
instalacje i urządzenia do grzania, ogrzewania, chłodzenia,
i wentylacji, grzejniki, kolektory słoneczne do celów grzewczych, kotły, palniki, bojlery i podgrzewacze, zbiorniki wody,
wymienniki ciepła, zawory, pompy ciepła, zawory stosowane
w instalacjach centralnego ogrzewania, zawory do rur i ru-

(531) 18.01.09, 24.17.24
(510), (511) 39 najem pojazdów osobowych, dostawczych
i użytkowych, przewóz osób i materiałów, usługi transportowe i specjalistyczne.
491572
(220) 2018 10 12
MORANTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Moranti
(510), (511) 18 skóra i imitacja skóry, walizy i torby podróżne,
22 torby i torebki, 25 odzież, nakrycia głowy.
(210)
(731)

491586
(220) 2018 10 15
MERTZ EYEWEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bolesławiec
(540) MOIE
(510), (511) 9 okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, okulary (optyka), etui do okularów.
(210)
(731)

491589
(220) 2018 10 14
3QQ SELECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) www.3qq.pl

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, usługi dorad-
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cze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 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, 36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje
kapitałowe, organizowanie finansowania projektów budowlanych, pobieranie czynszu, wynajem mieszkań, wynajem
powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, administrowanie domami
czynszowymi, zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe
płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich,
41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie].
491593
(220) 2018 10 15
ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) Confifructa
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 dżemy, konfitury.
(210) 491594
(220) 2018 10 15
(731) FUNDACJA KARPACZ SPORT, Karpacz
(540) KARPACZ SPORT

(531) 03.01.08, 06.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 nakrycia głowy - chusty, czapki, czapeczki
sportowe, daszki, kominiarki odzież - bluzy, kombinezony,
kurtki, koszulki, odzież sportowa, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizacja konferencji, wystaw i konkursów, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi edukacyjne i instruktażowe.
(210) 491596
(220) 2018 10 15
(731) BURY-KUBACKA MARIKA, Widna Góra
(540) Medka
(510), (511) 18 torby zakupowe, plecaki, 25 odzież robocza,
odzież damska, odzież męska, fartuchy, nakrycia głowy.
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(210) 491597
(220) 2018 10 15
(731) IDEA MONEY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Twój Plan
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, afisze, plakaty, artykuły
biurowe z wyjątkiem mebli, broszury, formularze, kalendarze,
materiały drukowane, materiały piśmienne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy],
papier do pisania, pismo (wzorce) do kopiowania, przyrządy
do pisania, ulotki, 35 usługi marketingowe, produkcja i dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja ogłoszeń
reklamowych, produkcja i rozlepianie plakatów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
telemarketing, 36 analizy finansowe, faktoring, usługi finansowe, ściąganie należności, operacje finansowe, ściąganie
należności, transakcje finansowe, 38 poczta elektroniczna,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą
komputera, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych i stacjonarnych, 41 usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów, książek,
periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych,
publikacje elektroniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji.
(210) 491600
(220) 2018 10 15
(731) DYŃSKI MARCIN ADAM, Łódź
(540) BALUMA
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu - rowery, części
i akcesoria do wymienionych towarów, zawarte w tej klasie.
491601
(220) 2018 10 15
OFICYNA LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) EDUTORi
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia dydaktyczne
[do nauczania], czasopisma elektroniczne, dane zapisane
elektronicznie, dane zapisane magnetycznie, dyski do przechowywania danych, dyski do rejestrowania dźwięku, dyski
kompaktowe audio, dyski kompaktowe [CD-ROM-Y], dyski
magnetyczne, dyski optyczne zapisane, dyskietki, dyski komputerowe, dyski optyczne, edukacyjne oprogramowanie
komputerowe, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, edukacyjne aplikacje na tablety, edukacyjne aplikacje
mobilne, edukacyjne aplikacje komputerowe, e-booki, elektroniczne bazy danych, elektroniczne bazy danych zapisane
na nośnikach komputerowych, komputery, programy komputerowe, programy komputerowe do celów edukacji, programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej,
publikacje elektroniczne, 16 publikacje edukacyjne, podręczniki edukacyjne, czasopisma branżowe, notesy, papier
do pisania [listowy], papier w arkuszach [artykuły piśmienne],
podręczniki, segregatory, skoroszyty do dokumentów, taśmy
przylepne do celów biurowych, teczki na dokumenty, zeszyty, zakładki do książek, 35 agencje reklamowe, analiza rynku,
audyt przedsiębiorstw, badania opinii publicznej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych, gromadzenie
informacji w rejestrach komputerowych, gromadzenie in(210)
(731)
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formacji w zakresie badań rynkowych, agencje reklamowe,
analiza rynku, audyt przedsiębiorstw, badania opinii publicznej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych,
gromadzenie informacji w rejestrach komputerowych,
gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie
zarządzania personelem, obróbka tekstów, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w zakresie rekrutacji personelu i obsadzania
stanowisk, pomoc w zarządzaniu, pomoc w zarządzaniu
personelem, porady w zakresie działalności gospodarczej,
prenumeraty dzienników elektronicznych, przeprowadzanie ankiet badawczych on-line z zakresu zarządzania firmą,
przeprowadzanie badań opinii publicznej, reklama, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, reklama za pomocą
marketingu bezpośredniego, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, publikowanie materiałów reklamowych, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, promowanie
[reklama] działalności gospodarczej, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych, skomputeryzowane usługi przetwarzania informacji z zakresu działalności
gospodarczej, skomputeryzowane usługi w zakresie badań
rynkowych, skomputeryzowane usługi w zakresie zarządzania bazami danych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie bazami danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, 41 szkolenia edukacyjne, badania edukacyjne, usługi edukacyjne,
seminaria edukacyjne, edukacyjne usługi doradcze, usługi
doradztwa edukacyjnego, usługi edukacyjne i szkoleniowe,
usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, usługi edukacyjne w zakresie zarządzania,
doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo
specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie
szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkoleń, dostarczanie informacji dotyczących edukacji,
dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja, informacje
o edukacji, kursy korespondencyjne, nauka na odległość,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], kształcenie praktyczne [pokazy], kursy szkoleniowe, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania publikacji
elektronicznych, nauczanie i szkolenia, opracowywanie
materiałów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie
kursów edukacyjnych, organizacja seminariów, organizacja
szkoleń, organizacja webinariów, organizowanie i obsługa
konferencji, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie seminariów dotyczących edukacji, prowadzenie kursów, publikacja czasopism, publikacja
elektroniczna on-line periodyków i książek, publikacja gazet
elektronicznych on-line, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikacja materiałów
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu,
publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie czasopism w postaci
elektronicznej w Internecie, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych,
publikowanie materiałów multimedialnych on-line, publi-
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kowanie tekstów edukacyjnych, skomputeryzowane szkolenia, sympozja związane z edukacją, szkolenia dla dorosłych,
szkolenia nauczycieli, tłumaczenia, udostępnianie kursów
instruktażowych wspomaganych komputerowo, udostępnianie publikacji on-line, usługi edukacyjne świadczone dla
nauczycieli dzieci, usługi informacyjne dotyczące szkół, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi przedszkoli [edukacja],
usługi nauki na odległość świadczone on-line, usługi szkół
[edukacja], wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), 42 doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie
technologii informacyjnych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, konserwacja programów
komputerowych, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie, aktualizacja
i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego
i baz danych, instalacje oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowanie komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, platforma jako usługa [PaaS], przechowywanie danych on-line, wynajmowanie
(udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych.
491602
(220) 2018 10 15
OFICYNA LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) EDUTORi

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia dydaktyczne
[do nauczania], czasopisma elektroniczne, dane zapisane
elektronicznie, dane zapisane magnetycznie, dyski do przechowywania danych, dyski do rejestrowania dźwięku, dyski
kompaktowe audio, dyski kompaktowe [CD-ROM-Y], dyski
magnetyczne, dyski optyczne zapisane, dyskietki, dyski komputerowe, dyski optyczne, edukacyjne oprogramowanie
komputerowe, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, edukacyjne aplikacje na tablety, edukacyjne aplikacje
mobilne, edukacyjne aplikacje komputerowe, e-booki, elektroniczne bazy danych, elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, komputery, programy
komputerowe, programy komputerowe do celów edukacji,
programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, publikacje elektroniczne, 16 publikacje edukacyjne, podręczniki edukacyjne, czasopisma branżowe, notesy, papier
do pisania [listowy], papier w arkuszach [artykuły piśmienne],
podręczniki, segregatory, skoroszyty do dokumentów, taśmy
przylepne do celów biurowych, teczki na dokumenty, zeszyty, zakładki do książek, 35 agencje reklamowe, analiza rynku,
audyt przedsiębiorstw, badania opinii publicznej, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych, gromadzenie
informacji w rejestrach komputerowych, gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, agencje reklamowe, analiza rynku, audyt przedsiębiorstw, badania opinii publicznej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, dystrybucja materiałów reklamowych, gromadzenie informacji w rejestrach komputerowych, gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, pozyskiwanie
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danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie zarządzania
personelem, obróbka tekstów, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w zakresie rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk,
pomoc w zarządzaniu, pomoc w zarządzaniu personelem,
porady w zakresie działalności gospodarczej, prenumeraty
dzienników elektronicznych, przeprowadzanie ankiet badawczych on-line z zakresu zarządzania firmą, przeprowadzanie
badań opinii publicznej, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, reklama za pomocą marketingu
bezpośredniego, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, publikowanie materiałów reklamowych,
dystrybucja ogłoszeń reklamowych, promowanie [reklama]
działalności gospodarczej, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i promocyjnych, skomputeryzowane usługi
przetwarzania informacji z zakresu działalności gospodarczej, skomputeryzowane usługi w zakresie badań rynkowych,
skomputeryzowane usługi w zakresie zarządzania bazami danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, zarządzanie bazami danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, 41 szkolenia edukacyjne, badania edukacyjne, usługi edukacyjne, seminaria edukacyjne,
edukacyjne usługi doradcze, usługi doradztwa edukacyjnego, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, usługi
edukacyjne w zakresie zarządzania, doradztwo szkoleniowe
w zakresie zarządzania, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia
zawodowego, doradztwo w zakresie szkoleń, dostarczanie
informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji
edukacyjnych, edukacja, edukacja (informacje o -), kursy korespondencyjne, nauka na odległość, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], kształcenie praktyczne [pokazy], kursy szkoleniowe, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, nauczanie i szkolenia, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizacja
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja seminariów, organizacja szkoleń, organizacja webinariów, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, organizowanie seminariów dotyczących edukacji, prowadzenie kursów, publikacja czasopism, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek,
publikacja gazet elektronicznych on-line, publikacja książek
i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych
lub Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie czasopism
w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie drogą
elektroniczną, publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, publikowanie materiałów multimedialnych
on-line, publikowanie tekstów edukacyjnych, skomputeryzowane szkolenia, sympozja związane z edukacją, szkolenia
dla dorosłych, szkolenia nauczycieli, tłumaczenia, udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo,
udostępnianie publikacji on-line, usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, usługi informacyjne dotyczące
szkół, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi przedszkoli
[edukacja], usługi nauki na odległość świadczone on-line,
usługi szkół [edukacja], wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne
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usługi wydawnicze), 42 doradztwo, konsultacje i informacja
w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, konserwacja programów
komputerowych, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie, aktualizacja
i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego
i baz danych, instalacje oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowanie komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, platforma jako usługa [PaaS], przechowywanie danych on-line, wynajmowanie
(udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych.
491603
(220) 2018 10 15
TMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża
(540) TMT
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne.

(210)
(731)

491604
(220) 2018 10 15
TMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża
(540) SPAGHETTINO
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne.
(210)
(731)

(210) 491605
(220) 2018 10 14
(731) KONECKO JOANNA ALEXTOUR, Wicko
(540) ALEXtour

(531) 01.03.02, 01.03.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek,
usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej,
usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, organizacja wycieczek turystycznych, usługi rezerwacji podróży turystycznych, usługi przewodników turystycznych
oraz informacja o podróży, usługi pilotów wycieczek, usługi
w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, usługi
w zakresie organizowania wycieczek na rzecz turystów, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wakacji
zorganizowanych, usługi transportowe, transport pasażerów
i ich bagażu, transport bagażu pasażerów, autobusowe usługi transportowe, planowanie, organizowanie i rezerwacja
podróży, doradztwo w zakresie podróży, koordynowanie
planów podróży dla osób prywatnych i grup, agencje rezerwacji podróży, usługi agencji podróży polegające na organizowaniu podróży, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, organizowanie
wycieczek z przewodnikiem, 41 wydawanie przewodników
turystycznych, publikowanie katalogów dotyczących turystyki, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizacja szkoleń, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, 43 rezerwacja zakwaterowania dla turystów, organizowanie zakwaterowania dla
turystów, usługi biur turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowań, usługi biur podróży w zakresie organizowania
zakwaterowania, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania.
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(210) 491606
(220) 2018 10 14
(731) KONECKO JOANNA ALEXTOUR, Wicko
(540) Alextour
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek,
usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej,
usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, organizacja wycieczek turystycznych, usługi rezerwacji podróży turystycznych, usługi przewodników turystycznych
oraz informacja o podróży, usługi pilotów wycieczek, usługi
w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, usługi
w zakresie organizowania wycieczek na rzecz turystów, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wakacji
zorganizowanych, usługi transportowe, transport pasażerów
i ich bagażu, transport bagażu pasażerów, autobusowe usługi transportowe, planowanie, organizowanie i rezerwacja
podróży, doradztwo w zakresie podróży, koordynowanie
planów podróży dla osób prywatnych i grup, agencje rezerwacji podróży, usługi agencji podróży polegające na organizowaniu podróży, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, organizowanie
wycieczek z przewodnikiem, 41 wydawanie przewodników
turystycznych, publikowanie katalogów dotyczących turystyki, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizacja szkoleń, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, 43 rezerwacja zakwaterowania dla turystów, organizowanie zakwaterowania dla
turystów, usługi biur turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowań, usługi biur podróży w zakresie organizowania
zakwaterowania, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania.
491608
(220) 2018 10 15
SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) Sano gesunde Tiere
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 mleko, produkty mleczne, 31 preparaty zwiększające niesienie się drobiu, makuchy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych,
pasza dla bydła, pokarm dla zwierząt, pożywienie dla psów,
kotów i innych zwierząt, produkty do hodowli zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt.
(210)
(731)

(210) 491609
(220) 2018 10 15
(731) SZAPOWAL SERGIUSZ INPL GROUP, Lublin
(540) inPL group
(510), (511) 35 usługi księgowe, usługi podatkowe, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, fakturowanie,
usługi marketingowe.
491610
(220) 2018 10 15
SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) Sano Zdrowe zwierzęta
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 mleko, produkty mleczne, 31 preparaty zwiększające niesienie się drobiu, makuchy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych,
(210)
(731)
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pasza dla bydła, pokarm dla zwierząt, pożywienie dla psów,
kotów i innych zwierząt, produkty do hodowli zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt.
491612
(220) 2018 10 15
KOZŁOWSKA GRAŻYNA ART-DOM NIERUCHOMOŚCI,
Warszawa
(540) Art dom NIERUCHOMOŚCI
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.25, 07.01.24
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
491613
(220) 2018 10 15
KOZŁOWSKA GRAŻYNA ART-DOM NIERUCHOMOŚCI,
Warszawa
(540) Art-Dom Nieruchomości
(510), (511) 36 usługi obrotu nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(210)
(731)

(210) 491616
(220) 2018 10 15
(731) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapeszt, HU
(540) BIOVITAL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, suplementy diety.
491617
(220) 2018 10 15
ENERGOPOL-TRADE-OPOLE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) ENERGOPOL
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.05.08, 26.02.07, 26.02.19, 26.03.06
(510), (511) 37 wznoszenie budynków i innych konstrukcji,
usługi budowlane, budowa bloków mieszkalnych, budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa infrastruktury wodno-lądowej.
491623
(220) 2018 10 15
TMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża
(540) TMT
(210)
(731)
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(531)

03.04.02, 03.07.07, 06.03.14, 27.05.17, 27.05.23, 27.05.24,
24.09.02, 24.09.05, 24.09.09, 26.01.04, 29.01.15
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne.

(210) 491634
(220) 2018 10 15
(731) FRANCUZ ANDRZEJ, Wrocław
(540) ORGANIZACJA WZAJEMNEJ POMOCY
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we, ekstrakty alkoholowe, napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, rum, wódka,
gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej].
(210) 491638
(220) 2018 10 15
(731) HAT MICHAŁ HATS OFF, Sosnowiec
(540) KROYONE
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, puby, usługi barów i restauracji, usługi
restauracyjne, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos.
491639
(220) 2018 10 16
BIAŁKOWSKA-GUGAŁA MIROSŁAWA MAGA FIRMA,
Łódź
(540) M
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.05, 02.09.16
(510), (511) 35 handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi w zakresie zarządzania
działalnością handlową, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnorodnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie, hurtowni z materiałami budowlanymi, maszynami i obrabiarkami, urządzeniami sterowanymi ręcznie,
artykułami przemysłowymi, sprzętem AGD i RTV, artykułami
spożywczymi, napojami, odzieżą, obuwiem, 36 usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, wynajem pomieszczeń
mieszkalnych i biurowych, usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, 38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy
pomocy komputera, usługi łączności satelitarnej, łączność
poprzez terminale komputerowe, wypożyczanie aparatury
do przesyłania informacji, 39 dystrybucja gazet, czasopism,
paczek, usługi transportowe towarów i ludzi transportem lądowym, kolejowym, powietrznym, usługi w zakresie magazynowania towarów, organizowanie wycieczek, organizowanie podróży, wypożyczanie pojazdów, usługi pośrednictwa
transportowego, 41 organizacja i prowadzenie seminariów,
sympozjów, kongresów, wystaw z dziedziny kultury i edukacji, poradnictwo zawodowe, 44 usługi w zakresie pomocy
medycznej, kliniki medyczne, usługi dentystyczne, opieka
pielęgniarska, opieka paliatywna, placówki rekonwalescencji,
świadczenie usług przez domy opieki nad ludźmi starszymi,
usługi kosmetyczne, usługi fryzjerskie, usługi fizykoterapii.
(210) 491636
(220) 2018 10 15
(731) DZIERBICKI MAREK ROMAN, Warszawa
(540) MUSUMI
(510), (511) 33 miód pitny, likier miętowy, alkoholowe ekstrakty owocowe, gorzkie nalewki, anyżówka [likier], aperitify,
arak, destylowane napoje, cydr, koktajle, curaçao [likier], alkohole i likiery wspomagające trawienie, wino, dżin, likiery,
kirsz [alkohol na bazie wiśni], alkohole wysokoprocentowe
[napoje], brandy, piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], gruszecznik [wino], sake, whisky, esencje alkoholo-

(531) 29.01.11, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, kremy do rąk, odżywki
do paznokci.
491640
(220) 2018 10 16
PURA VIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Konstancin-Jeziorna
(540) PLOMBIR ORGANIQUE
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 30 lody, sorbety.
491641
(220) 2018 10 16
PELIKAN ARIEL BIRD MEBLE, Grębanin Kolonia
Pierwsza
(540) BIRD Meble
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.17, 27.05.19
(510), (511) 20 meble.
(210)
(731)

491643
(220) 2018 10 16
DORADZTWO MEDIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) SKYLARK FILMS

(531) 03.07.24, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, pomiarowe, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz
odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, taśmy wideo, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, czyste lub z nagraniami, sprzęt przetwarzający dane i komputery, laptopy,
akcesoria komputerowe, programy komputerowe, programy
komputerowe udostępnianie on-line via portal, osprzęt i akcesoria do wszystkich tych urządzeń i przyrządów, oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, 35 usługi w zakresie reklamy prasowej,
radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z zastosowaniem
plakatów i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych
i optycznych nośników informacji, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, doradztwo w zakresie reklamy, wynajem antenowego czasu reklamowego, tworzenie,
wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno - reklamowych, usługi w zakresie badania rynku, badania opinii
publicznej, badania marketingowe, organizowanie i obsługa handlowych lub reklamowych pokazów mody, wystaw,
giełd i targów, organizowanie gier, konkursów i loterii oraz
imprez rozrywkowych o charakterze reklamowym, z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych
i optycznych nośników informacji, usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
prenumerata gazet dla osób trzecich, produkcja reklam radiowych i telewizyjnych, 38 usługi w zakresie prowadzenia
agencji informacyjnych lub prasowych, emisja radiowa i telewizyjna, transmisja programów radiowych i telewizyjnych,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, poczta elektroniczna, usługi przekazu satelitarnego, telewizja kablowa,
łączność poprzez terminale komputerowe, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń
telekomunikacyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci telefonii komórkowej, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie rozpowszechniania
wiadomości i aktualności, utrzymywania stron, prowadzenia
forów, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, prognoz pogody, wyszukiwarek internetowych, zarządzania kontami abonentów, rozpowszechnianie programów
i audycji radiowych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, usługi dostawców
usług internetowych polegające na umożliwianiu dostępu
do globalnej sieci komputerowej dla użytkowników (ISP),
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, zwłaszcza nagrań fonograficznych i nagrań video, przy pomocy sieci komputerowej, przesyłanie informacji zapisanej na płytach DVD,
CD, VCD oraz kasetach video, przesyłanie informacji SMS-em,
przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych
do nadawania i/lub odbioru informacji, jak telefony III generacji, smartfony, laptopy, pagery, udostępnianie internetowe-
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go forum dyskusyjnego, udostępnianie pokojów rozmów
[chatroom] on-line dla serwisów społecznościowych, udostępnianie czasu reklamowego do celów komunikacyjnych,
41 usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze) i reporterskie, publikowanie elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji on-line i elektronicznych,
montaż programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów
i nagrań wideo, wydawanie nagrań dźwiękowych, organizowanie i realizacja spektakli, widowisk, organizowanie imprez
rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, organizowanie
wystaw kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie plebiscytów, usługi związane z nauczaniem, rozrywką i rekreacją,
prowadzenie klubów i kółek zainteresowań, organizowanie
i prowadzenie: obozów sportowych i wakacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie: kongresów i konferencji, zjazdów,
seminariów i sympozjów, szkoleń, organizowanie loterii,
usługi związane z grami losowymi i zakładami wzajemnymi.
(210) 491669
(220) 2018 10 16
(731) TOMASZEWSKI WITOLD, Lublin
(540) PIJANA WIŚNIA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), nalewki alkoholowe, wiśniówka, 35 hurtowa i detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa), nalewek
alkoholowych, wiśniówki, hurtowa i detaliczna sprzedaż
wysyłkowa oraz internetowa powyższych towarów, usługi
w zakresie promocji towarów, marketing, reklama, reklama
internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
promujących powyższe towary, organizowanie i współudział
w targach, wystawach i pokazach w celach handlowych lub
reklamowych, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary, restauracje, kafeterie,
kawiarnie, usługi w zakresie prowadzenia pijalni nalewek alkoholowych, catering, usługi w zakresie jedzenia na wynos.
491672
(220) 2018 10 16
PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) BENROY BRANDY DISTILLERY COMPANY - VERY OLD
RESERVE NATURAL RECIPE PRODUCTION CHEEF
PRODUCER 3 YEARS IN OAK 100% PURE GRAPE
(210)
(731)
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(531)

04.03.03, 25.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 27.05.13, 01.01.05,
26.01.01, 26.01.15, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 29.01.15
(510), (511) 33 brandy.
(210) 491673
(220) 2018 10 16
(731) TOMASZEWSKI WITOLD, Lublin
(540) PIJANA WIŚNIA

(531) 09.01.10, 05.07.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), nalewki alkoholowe, wiśniówka, 35 hurtowa i detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa), nalewek
alkoholowych, wiśniówki, hurtowa i detaliczna sprzedaż
wysyłkowa oraz internetowa powyższych towarów, usługi
w zakresie promocji towarów, marketing, reklama, reklama
internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
promujących powyższe towary, organizowanie i współudział
w targach, wystawach i pokazach w celach handlowych lub
reklamowych, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary, restauracje, kafeterie,
kawiarnie, usługi w zakresie prowadzenia pijalni nalewek alkoholowych, catering, usługi w zakresie jedzenia na wynos.
(210) 491676
(220) 2018 10 16
(731) IWIŃSKA KRYSTYNA, Warszawa
(540) ACT ADVANCED CLINICAL TRIALS

(531) 03.07.22, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 42 badania kliniczne.
491680
(220) 2018 10 16
AMP-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zielona Góra
(540) RUBEN HOTEL
(210)
(731)

(531)

01.01.01, 01.01.05, 01.07.19, 26.11.08, 26.02.05, 26.02.13,
27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 41 hazard, kształcenie praktyczne również z pokazami, nauczanie indywidualne, nocne kluby, organizacja
imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadze-
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nie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów
piękności, organizowanie loterii, organizowanie przedstawień teatralnych, organizowanie widowisk, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, planowanie przyjęć, prowadzenie zajęć fitness, sprawdziany edukacyjne, świadczenie
usług w zakresie karaoke, usługi artystów estradowych, usługi klubowe, usługi klubów zdrowia, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie oświaty także nauczanie, usługi związane z dyskotekami, wystawianie spektakli rewiowych, 43 bary szybkiej
obsługi także snack-bary, biura zakwaterowania w hotelach
pensjonatach, domy turystyczne, kafeterie i bufety, motele,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe,
rezerwacja miejsc w pensjonatach, stołówki, usługi barowe,
usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania i zarządzanie przyjazdami i wyjazdami, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie
sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy.
(210) 491682
(220) 2018 10 16
(731) Gebr. Baldauf GmbH & Co.KG, Lindenberg/Allgäu, DE
(540) POLNE KWIATY
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne, serwatka, produkty mleczarskie i ich substytuty, kwaśne mleko, masło, ser,
ser twardy, ser miękki: ser gotowany, ziarnisty ser świeży, ser
chudy, ser twarogowy, ser pleśniowy, ser topiony, dipy serowe, ser w proszku, substytut sera, paluszki serowe, mieszanki
serowe, fondue serowe, ser przetworzony, ser cheddar, ser
dojrzewający, ser typu twarogowego, ser biały, ser wędzony,
ser tarty gotowy do spożycia, ser z przyprawami, ser z ziołami, ser niedojrzewający świeży, maślanka, mleko skondensowane, kefir, śmietanka [produkty mleczarskie], świeża śmietana, jogurt, desery jogurtowe, napoje jogurtowe, twaróg,
biały ser z chudego mleka, pasty do smarowania zawierające
tłuszcze, przetwory twarożkowe, preparaty do sporządzania
jogurtu, oleje jadalne, tłuszcze jadalne, oleje jadalne aromatyzowane, margaryna, smalec.
491740
(220) 2018 10 18
CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Zrób coś dla siebie Rozwijaj z nami swoje pasje!

(210)
(731)
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(531) 24.09.02, 05.05.21, 11.07.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 płyty fonograficzne, kasety video, magnetyczne i optyczne nośniki informacji, 16 książki, czasopisma,
kalendarze, publikacje, plansze szkolne nie zawarte w innej
klasie, artykuły biurowe, artykuły szkolne nie zawarte w innej
klasie, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, badania dotyczące uruchamiania
i prowadzenia działalności gospodarczej, ekspertyzy i wycena działalności gospodarczej, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich artykułów biurowych i szkolnych, książek, płyt, kaset i materiałów na nośnikach multimedialnych, produktów
farmaceutycznych i weterynaryjnych, środków sanitarnych,
substancji dietetycznych dla celów leczniczych i materiałów
opatrunkowych pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w sklepach tymi artykułami (z wyłączeniem transportu) - świadczone także za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, usługi
reklamy, usługi w dziedzinie reklamy za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi w zakresie uaktualniania materiałów
reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży, analizy rynkowe, badania marketingowe,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, impresariat w działalności artystycznej, pomoc przedsiębiorstwom
w działalności gospodarczej, publikowanie tekstów sponsorowanych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 usługi edukacyjne,
usługi w zakresie nauki, rozrywki i zawodów sportowych,
usługi edukacyjne przy użyciu urządzeń elektronicznych
i technologii teleinformatycznych, usługi w zakresie: tworzenia i obróbki cyfrowej obrazów, pisania scenariuszy, elektronicznej publikacji książek i periodyków, usługi projektowania
inne niż do celów reklamowych, porady w zakresie edukacji
lub kształcenia, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkół o różnych poziomach nauczania: przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół branżowych, liceów, szkół
technicznych, policealnych, wyższych, szkół nauki języków
obcych, kursów, szkoleń zawodowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi wydawnicze w tym obejmujące rozpowszechnianie, obrót, utrwalanie
i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową egzemplarzy utworów literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych
kartograficznych.
491757
(220) 2018 10 18
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POZNAŃ
(540) ż-appka

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 kodowane karty lojalnościowe, programy
komputerowe, nagrane programy komputerowe, programy
komputerowe do zarządzania projektami, programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, użytkowe programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe
do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami komputerowymi, programy komputerowe stosowane do elektronicznych systemów kasowych, oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, programy
i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów
wykorzystywane w telefonach komórkowych, programy
komputerowe do telewizji interaktywnej i do interaktywnych gier i/lub kwizów, elektroniczne wyświetlacze reklam,
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platformy oprogramowania komputerowego, mobilne aplikacje, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, aplikacje
do przepływu pracy, aplikacje komputerowe do pobrania,
oprogramowanie do aplikacji internetowych, aplikacje
do pobrania na smartfony, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, aplikacje do łączności maszyna-maszyna [m2m], aplikacje komputerowe do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, oprogramowanie komputerowe
do integracji aplikacji i baz danych, aplikacje do pobrania
do użytku z telefonami komórkowymi, pobieralne aplikacje
na telefony komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne
aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, pobieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania
informacjami, oprogramowanie komputerowe do użytku
jako interfejs programowania aplikacji (API), aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi
do noszenia na sobie, oprogramowanie komputerowe
do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie
pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie komputerowe poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji multimedialnych, mianowicie do integracji
tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów statycznych i obrazów ruchomych, 35 obsługa programów lojalnościowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, administrowanie
programami lojalności konsumenta, usługi w zakresie programów lojalnościowych, administrowanie programami
lojalnościowymi i motywacyjnymi, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie
działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi,
organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych,
usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych,
promocyjnych i/lub reklamowych, usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalności
klientów, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla
klientów, doradztwo organizacyjne dotyczące programów
lojalnościowych dla klientów, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki
lub zachęty, rekrutacja personelu, usługi rekrutacyjne, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników,
ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej,
zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu,
dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją
handlową, publikacja reklam, reklamy on-line, reklama i usługi reklamowe, agencje reklamowe, reklama i marketing, analizy odbioru reklamy, reklama rekrutacji personelu, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, usługi agencji reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, badania w zakresie
reklamy, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, usługi badawcze związane z reklamą, usługi planowania w zakresie reklamy, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, usługi
reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, organizacja
konkursów w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama poprzez wszystkie
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publiczne środki komunikacji, reklama on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, udostępnianie przestrzeni
reklamowej w mediach elektronicznych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, przetwarzanie zapytań telefonicznych dotyczących reklamowanych towarów i usług, rozpowszechnianie reklam dla
osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej on-line w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
badanie działalności gospodarczej i rynku, badanie rynku,
badania rynku i badania marketingowe, badania rynku i analizy biznesowe, pomoc przy prowadzeniu franszyz, usługi
doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane
z prowadzeniem franszyz, badania rynkowe, dostarczanie
informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów, analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, analizy i raporty statystyczne, sporządzanie raportów do celów marketingowych,
usługi w zakresie informacji rynkowej dotyczące raportów
handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, promocja towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję kuponów, marketing towarów
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, 36 przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, obsługa
kart do transakcji płatniczych, przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem internetu, usługi związane z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, usługi płatnicze
świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury
i urządzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie wielu opcji
płatniczych za pośrednictwem terminali elektronicznych obsługiwanych samodzielnie przez klientów i zlokalizowanych
w sklepach detalicznych, zautomatyzowane usługi płatnicze,
wydawanie kart przedpłaconych i bonów, emisja bonów
wartościowych w związku z programami motywacyjnymi,
emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność
klienta, emisja bonów wartościowych w ramach programu
członkowskiego dla klientów, usługi finansowe związane
z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 38 zapewnianie
dostępu do danych lub dokumentów przechowywanych
elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu,
usługi w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów,
dostarczanie dokumentów on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, telekomunikacyjne usługi dostępowe, zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych,
zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu
do stron internetowych, zapewnianie dostępu do stron
w Internecie, zapewnianie dostępu do elektronicznej
skrzynki pocztowej, zapewnianie dostępu do internetowych
linii czatowych, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie
dostępu do elektronicznych systemów przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do danych w sieciach komunikacyjnych, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp
do internetu, usługi komunikacyjne w zakresie dostępu
do baz danych, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do elektronicznych
sieci przesyłu danych i elektronicznych baz danych, usługi
związane z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnianie
dostępu do platform i portali w internecie, usługi telekomu-
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nikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali
w internecie i innych mediach, transmisja krótkich wiadomości [sms], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów
tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, 39 usługi informacyjne związane z lokalizacją towarów, usługi doradcze w zakresie dystrybucji towarów,
41 publikowanie dokumentów, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu,
42 elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty, elektroniczne przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, digitalizacja dokumentów, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, programowanie oprogramowania do reklamy
on-line, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych,
integracja systemów i sieci komputerowych, projektowanie
i opracowywanie systemów do przechowywania danych,
projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania
danych, projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych,
projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń
peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie systemów
komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów
do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie
technologii informacyjnych, hosting aplikacji mobilnych,
hosting mobilnych stron internetowych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji
mobilnych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 45 licencjonowanie programów komputerowych [usługi prawne], usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on-line
za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania.
(210) 491759
(220) 2018 10 18
(731) KAMIŃSKI ŁUKASZ RIKO, Warszawa
(540) K KALETNIK

(531) 27.05.01, 25.01.25
(510), (511) 9 etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio, etui do tabletów, etui na akcesoria optyczne, etui
na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na kalkulatory podręczne, etui na karty kredytowe jako dopasowane oprawki,
etui na okulary dziecięce, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui
na smartfony, etui na urządzenia do magazynowania danych, etui na urządzenia do przechowywania muzyki, etui
typu Flip Cover do smartfonów, etui z klapką do telefonów
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komórkowych, futerały do telefonów komórkowych ze skóry
lub imitacji skóry, okulary przeciwsłoneczne, paski do aparatów fotograficznych, paski do okularów przeciwsłonecznych,
paski do telefonów komórkowych, paski do zegarków przekazujące dane do innych urządzeń elektronicznych, skórzane
etui na telefony komórkowe, torby do noszenia komputerów,
18 aktówki wykonane z imitacji skóry, aktówki wykonane
ze skóry, aktówki, dyplomatki, brezentowe torby na zakupy,
duże torby podróżne ze sztywnej skóry, duże, lekkie torby
sportowe do noszenia na nadgarstku, etui na banknoty, etui
na bilety okresowe, etui na karty jako portfele, etui na karty
kredytowe, etui na klucze wykonane ze skóry oraz imitacji
skóry, etui na prawo jazdy, etui na wizytówki, etui, futerały
na dokumenty, futerały w postaci etui na klucze, kosmetyczki jako saszetki na przybory toaletowe, kufry bagażowe,
kufry i torby podróżne, kufry i walizki, małe plecaki, małe
torby dla mężczyzn, małe walizki, niewielkie torby podróżne, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, nosidełka
do noszenia niemowląt przez ramię, nosidełka kangurki niemowlęce, parasole dla dzieci, parasole i parasolki, parasole
nieprzemakalne, parasole teleskopowe, paski z imitacji skóry,
pasy do bagażu, pasy na ramię, plecaki sportowe, plecaki
turystyczne, plecaki uczniowskie, plecaki wycieczkowe, plecaki, podróżne pokrowce na krawaty, podróżne torby na garderobę wykonane ze skóry, podróżne torby na ubranie, pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki
na wizytówki, pokrowce do garniturów, pokrowce na bagaż,
pokrowce na klucze, pokrowce na parasole, pokrowce na parasolki, pokrowce podróżne na ubrania, portfele damskie
nie z metali szlachetnych, portfele do przypinania na pasku,
portfele na karty wizytowe, portfele na karty, portfele skórzane, portfele, portmonetki wykonane ze skóry, przeciwsłoneczne parasole, pudła skórzane na kapelusze, saszetki
biodrowe, saszetki męskie, składane teczki, teczki i aktówki,
teczki na dokumenty, teczki ze skóry, torby do pracy, torby
kurierskie, torby lekkoatletyczne, torby na garnitury, koszule i sukienki, torby na jednodniowy pobyt, torby na odzież
sportową, nerki jako torby na pas i na biodra, torby na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, torby na wyjazdy weekendowe, torby na zakupy wielokrotnego użytku,
torby na zakupy wykonane ze skóry, torby naramienne dla
dzieci, torby płócienne, podręczne torby podróżne, torby
podróżne na buty, torby podróżne wykonane z imitacji skóry, torby podróżne wykonane z tworzyw sztucznych, torby
podróżne wykonane ze skóry, torby skórzane na narzędzia,
bez zawartości, torby sportowe, torby szkolne na książki, torby turystyczne, torby typu kufry podróżne, torby uniwersalne, torby w kształcie walca, torby wykonane ze skóry, torebki
wykonane ze skóry, torebki - paski na biodra, torebki - paski,
walizeczki, walizki biznesowe, walizki na dokumenty, walizki
na pobyt jednodniowy, walizki podróżne, walizki skórzane,
walizki, wyroby rymarskie ze skóry, zawieszki, etykiety na bagaż wykonane ze skóry, 25 chustki i apaszki, futra jako odzież,
krawaty, muszki, nakrycia głowy, paski jako odzież, paski
do smokingów, paski skórzane, paski tekstylne, paski wykonane z imitacji skóry, paski z materiału, rękawiczki, szelki.
(210) 491763
(220) 2018 10 18
(731) MASIARZ KAMIL EVENTCREW, Studzienice
(540) EventCrew
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(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 41 organizacja przyjęć, szkoleń, konferencji, imprez rozrywkowych, organizowanie imprez z degustacją win
w celach rozrywkowych, obsługa kelnerska gości na przyjęciach i imprezach rozrywkowych, doradztwo w zakresie
planowania przyjęć, 43 serwowanie jedzenia i napojów dla
gości, usługi doradcze dotyczące żywności, [wypożyczanie
mebli, bielizny stołowej, zastawy] stołowej, wypożyczanie
urządzeń gastronomicznych, 45 usługi pośrednictwa w zakresie udostępniania personelu gastronomicznego, usługi
ślubne.
(210) 491773
(220) 2018 10 18
(731) SZCZEPLIK DOMINIKA LILLAMAI, Świdnica
(540) LillaMai
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne i toaletowe.
(210) 491774
(220) 2018 10 18
(731) SMOLEŃ BRONISŁAW, Męcina
(540) S SINCE 1950 SMOLEŃ

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.18
(510), (511) 20 wyroby stolarskie, 28 kije hokejowe.
491775
(220) 2018 10 18
SZMIGIEL JANUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE FAN,
Mrągowo
(540) PLASTER MIODU
(510), (511) 28 balony, bąki [zabawki], ciastolina, domki dla
lalek, dyski latające, 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, kalejdoskopy, karty do bingo, karty
do gry, kije do gier, klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła
do ruletki, konfetti, kosmetyki zabawkowe [nie do stosowania], kości do gry, kręgle, kubki na kości do gry, lalki, latawce,
lotki [gry], lotnie, łóżka dla lalek, łuki do strzelania, marionetki,
maski zabawkowe, maty z zabawkami dla niemowląt, misie
pluszowe, modele będące zabawkami, ozdoby choinkowe
[z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], papierowe czapeczki na przyjęcia, piłki do gier, piłki do gier
i zabaw, plansze do gry w warcaby, plastelina do zabawy,
pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, przenośne
gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, rękawice do gier, roboty zabawkowe, rzut podkową [gry], rzutki
strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], samochody do zabawy, strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, szachownice, szachy, śmieszne gadżety do zabawy,
śmieszne gadżety na imprezy, śnieżne kule, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, tuby strzelające na imprezy, ubranka dla lalek, układanki [puzzle], urządzenia do gier, warcaby,
wiszące karuzele dla dzieci [mobile], zabawki, zabawki dla
zwierząt domowych, zabawki wypchane, zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier hazardowych, 35 agencje reklamowe, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
fakturowanie, kolportaż próbek, marketing ukierunkowany,
(210)
(731)
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marketing w ramach wydawania oprogramowania, optymalizacja stron internetowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów
typu telezakupy, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
491788
(220) 2018 10 19
ZADYLAK ŁUKASZ FHU TATRY WYSOKIE,
Bukowina Tatrzańska
(540) Schronisko Smaków
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów, a mianowicie: wyrobów kulinarnych przeznaczonych do bezpośredniego spożycia z mięsa, wędlin, drobiu,
ryb, owoców, warzyw, mąki, mleka, wędlin, mięsa, przypraw, słodyczy, produktów rolnych, ogrodniczych i leśnych,
świeżych owoców i warzyw, grzybów, napojów bezalkoholowych, żywności dietetycznej pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie hurtowym,
detalicznym i za pośrednictwem Internetu, prowadzenie
interesów osób trzecich, przedstawicielstwo handlowe podmiotów krajowych i zagranicznych, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów, prowadzenie
agencji informacji handlowej, reklama, dystrybucja i kolportaż materiałów reklamowych, 43 usługi gastronomiczne:
prowadzenie restauracji, kawiarni, barów szybkiej obsługi,
usługi polegające na przygotowaniu i dostarczaniu żywności i napojów na zamówienie osób trzecich (katering), usługi
doradztwa w zakresie sztuki kulinarnej, wynajmowanie sal
na imprezy, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny i zastawy
stołowej, usługi hotelowe.
(210)
(731)
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(531) 24.03.14, 05.01.12, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 nocne kluby, usługi klubowe [rozrywka lub
nauczanie], usługi rozrywkowe, usługi związane z dyskotekami, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], usługi barowe.
491802
(220) 2018 10 19
DR. OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) dermopharma Dr. Optima
(210)
(731)

(531) 05.03.13, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
antyperspiranty do użytku osobistego, balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane do celów higienicznych
i kosmetycznych, dezodoranty dla ludzi, emulsje do ciała,
kosmetyki do użytku osobistego, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], mleczko kosmetyczne, mydła i żele, olejki do kąpieli
do celów kosmetycznych, płyn do kąpieli, płyn do czyszczenia zębów, preparaty do demakijażu, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, środki do czyszczenia zębów, waciki
do celów kosmetycznych, żele do golenia, zmywacze do paznokci [kosmetyki], 5 antybakteryjne środki do mycia rąk,
ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, herbaty
ziołowe do celów leczniczych, kremy lecznicze do ochrony skóry, kremy do użytku dermatologicznego, lecznicze
szampony, plastry, preparaty i artykuły higieniczne, 35 usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi
dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi.
491804
(220) 2018 10 19
GROUP SERVICE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Flowers MAFIA

(210)
(731)

(210) 491800
(220) 2018 10 19
(731) CZERNIK MICHAŁ BELLISIMA, Warszawa
(540) warszawska La Playa music bar
(531) 05.05.21, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, 39 dostarczanie kwiatów, transport kwiatów.
491806
(220) 2018 10 19
DOMISZ MAŁGORZATA VERUS KANCELARIA
PODATKOWO-KSIĘGOWA, Tuchola
(540) VERUS
(510), (511) 35 prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, przygotowywanie zgłoszeń i deklaracji w zakresie ubezpieczeń społecznych, usługi kadrowo-płacowe, doradztwo
księgowe w zakresie podatków, usługi księgowe, doradztwo
(210)
(731)
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w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie rozliczeń podatkowych i finansowych
oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych, sporządzanie
sprawozdań rachunkowych, przygotowywanie zgłoszeń
i deklaracji podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych,
prowadzenie dokumentacji podatkowej, usługi doradcze
w sprawach rachunkowo-księgowych.
491810
(220) 2018 10 19
AL BA PODLASKIE CENTRUM MIĘSNE ŻURAW
I GRYKO SPÓŁKA JAWNA, Białystok
(540) DE LUX Swojscy
(210)
(731)
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montażu programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
filmów, produkcja filmów animowanych, produkcja filmów
szkoleniowych, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych,
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, doradztwo
w zakresie treningu sportowego, udostępnianie obiektów
i sprzętu do treningu sportowego, organizacja i przeprowadzanie treningów z zakresu piłki nożnej, udzielanie informacji związanych z treningiem sportowym za pośrednictwem
strony internetowej on-line, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia, utrzymywania, opracowywania portali internetowych.
491814
(220) 2018 10 19
FUN LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AIRO SPACE KIDS

(210)
(731)

(531) 01.01.03, 26.01.02, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 29 wyroby wędliniarskie, mięso i przetwory mięsne, podroby i wyroby podrobowe, wyroby garmażeryjne
z mięsa i podrobów, konserwy mięsne, ekstrakty mięsne,
tłuszcze spożywcze, flaki.
491811
(220) 2018 10 19
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) coloflor cesario
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty do celów medycznych z dodatkami roślinnymi, suplementy diety z probiotykami do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, komponenty produktów dietetycznych do celów zdrowotnych, preparaty z witaminami, ekstraktami roślinnymi, żywymi kulturami bakterii do celów
medycznych, wyroby medyczne, środki spożywcze do zastosowania medycznego, 29 oleje jadalne i tłuszcze z żywymi kulturami bakterii do celów spożywczych.
(210)
(731)

(210) 491812
(220) 2018 10 19
(731) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa
(540) PZPN Łączy nas trening
(510), (511) 9 nagrane na płyty i inne nośniki filmy i programy, filmy animowane, 16 książki, czasopisma, fotografie,
foldery, karty pocztowe, kalendarze, koperty na listy, afisze,
plakaty, bilety, obrazy i zdjęcia, materiały do nauczania
(z wyjątkiem aparatów), okładki, obwoluty, publikacje, teczki, notesy, segregatory, naklejki, 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza
piłkarskich, usługi zarządzania plikami komputerowymi,
usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych oraz
ogłoszeń reklamowych, usługi powielania dokumentów,
usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów
handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami
informatycznymi, usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 38 transmisja programów radiowych i telewizyjnych, 41 usługi: organizowania i prowadzenia konferencji,
kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych, wynajmowania stadionów,
usługi wydawnicze, usługi informacji o rekreacji, imprezach
sportowych, produkcja programów telewizyjnych i radiowych, prezentowanie programów telewizyjnych, usługi

(531) 01.01.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje
komputerowe do pobrania, gry komputerowe, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, animacje
komputerowe, 16 książki dla dzieci, komiksy, 25 odzież,
odzież dziecięca, odzież sportowa, odzież w stylu sportowym, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, nakrycia
głowy, skarpetki, 28 trampoliny, artykuły i sprzęt sportowy,
artykuły do zabawy dla dzieci, zabawki dla dzieci, 30 słodycze, przekąski, 32 napoje, 41 rozrywka w postaci parków
tematycznych i parków rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, organizowanie imprez sportowych i rozrywkowych,
organizowanie imprez rekreacyjnych, usługi parków rekreacyjnych, usługi parków tematycznych i parków rozrywki,
usługi sportowe i w zakresie fitnessu, świadczenie usług
rozrywkowych dla dzieci, organizowanie zabaw oraz imprez okolicznościowych dla dzieci, udostępnianie obiektów
i sprzętu w parkach rozrywki, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci.
(210) 491815
(220) 2018 10 19
(731) SZCZUCZKO JANUSZ, Cianowice
(540)

(531) 03.07.17, 15.01.13, 29.01.01
(510), (511) 12 drony cywilne, drony wyposażone w kamerę,
41 organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkolenie.
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(210) 491820
(220) 2018 10 19
(731) ADASZKIEWICZ MACIEJ, Gdynia
(540) GYM bee Fit is fun

(531) 03.13.04, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 41 instrukcje w zakresie gimnastyki, instruktaż
w zakresie gimnastyki, nauka gimnastyki, organizowanie
imprez gimnastycznych, usługi w zakresie nauczania gimnastyki, zajęcia gimnastyczne, instruktaż w zakresie ćwiczeń
fizycznych, prowadzenie ośrodków sprawności fizycznej,
przeprowadzanie wydarzeń sportowych, świadczenie usług
edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, szkolenie w zakresie ćwiczeń grupowych, udostępnianie obiektów i sprzętu
do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi klubów
zdrowia i sal gimnastycznych, wynajmowanie obiektów
sportowych, zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, zajęcia
sportowe.
491821
(220) 2018 10 19
PACZKA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) paczka pl
(210)
(731)

(531) 29.01.01, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, albumy do wklejania, biuletyny informacyjne,
biurowe maszyny do stemplowania, bony wartościowe, broszury, chłonne arkusza papieru lub plastiku do pakowania
żywności, czcionki drukarskie, etui na identyfikatory [artykuły
biurowe], etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu,
etykiety z papieru lub kartonu, folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia z tworzywa
sztucznego do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzywa
sztucznego do opakowywania, formularze [blankiety, druki],
gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka kopiująca, kalka płócienna, karton, karton z miazgi drzewnej (artykuły papiernicze), karty indeksowe, karty pocztowe, katalogi, kleje
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z papieru lub
kartonu, materiały do pakowania wykonane z krochmalu lub
skrobi, materiały drukowane, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, matryce, maty
papierowe, nalepki, naklejki (materiały piśmienne), notatniki
[notesy], okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], papier, papier do pisania [listowy], papier do zawijania, pieczątki z adresem, publikacje drukowane, pudełka z papieru lub kartonu,
rejestry, księgi główne [książki], stemple do pieczętowania,
szablony [artykuły piśmienne], szablony do wymazywania,
taśma klejąca [materiały piśmienne], taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, tkanina klejąca
do materiałów piśmiennych, torby papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, transparenty z papieru, tworzywa sztuczne do modelowania, urządzenia do zaklejania kopert do biura, urządzenia
ręczne do etykietowania, utrzymujące wilgoć arkusze papieru
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lub plastiku do pakowania żywności, wypełnienie z papieru
lub kartonu, zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowej, znaczki pocztowe, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, bezpośrednia reklama pocztowa,
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, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, marketing ukierunkowany,
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich,
obsługa administracyjna firm na zlecenie, optymalizacja stron
internetowych, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, telemarketing, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, wyceny
handlowe, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 39 chroniony transport przedmiotów
wartościowych, dostarczanie gazet, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie wiadomości, dostawa towarów,
fracht, fracht [przewóz towarów], informacja o składowaniu,
informacja o transporcie, logistyka transportu, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, pakowanie prezentów, pakowanie towarów, pośrednictwo frachtowe, przeprowadzki, przewożenie, przewóz samochodami
ciężarowymi, rezerwacja transportu, składowanie towarów,
spedycja, transport, transport barkami, transport kolejowy,
transport łodziami, transport mebli, transport morski, transport promowy, transport rzeczny, usługi butelkowania, usługi
kurierskie [wiadomości lub towary], usługi rozładunku towarów, usługi transportu barkami, usługi transportu samochodami silnikowymi, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie
kontenerów magazynowych, załadunek, wyładunek statków,
zbieranie wyrobów nadających się do przetworzenia (transport), 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów
[skanowanie], dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
platforma jako usługa [PaaS], powielanie programów kompu-
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terowych, programowanie komputerów, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie
danych elektronicznych, testowanie materiałów, tworzenie
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach
internetowych dla osób trzecich [usługi informatycznej, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi
doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie
technologii telekomunikacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych,
wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie
serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe.

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, doradztwo biznesowe
dotyczące finansowania rozwoju, marketing finansowy, porównywanie usług finansowych on-line, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie usług finansowych
i ubezpieczeniowych na rzecz stron trzecich, publikacja treści
reklamowych, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych,
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, 36 doradztwo i analiza finansowa, doradztwo kredytowe, informacje finansowe,
pomoc w zakupie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, pośrednictwo w usługach finansowych,
sporządzanie oraz analiza raportów finansowych, wycena
finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości].

491823
(220) 2018 10 19
INTUUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) INTUUM

(210)
(731)

(210)
(731)

491826
(220) 2018 10 19
PANORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno
(540) PANORAMA LESZCZYŃSKA

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma.
(210) 491827
(220) 2018 10 19
(731) KALENIEWICZ KRYSTYNA, Warszawa
(540) TECHNORANEK
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, doradztwo biznesowe
dotyczące finansowania rozwoju, marketing finansowy, porównywanie usług finansowych on-line, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie usług finansowych
i ubezpieczeniowych na rzecz stron trzecich, publikacja treści
reklamowych, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych,
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, 36 doradztwo i analiza finansowa, doradztwo kredytowe, informacje finansowe,
pomoc w zakupie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, pośrednictwo w usługach finansowych,
sporządzanie oraz analiza raportów finansowych, wycena
finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości].
491824
(220) 2018 10 19
INTUUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) INTUUM

(210)
(731)

(531) 03.07.03, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, edukacja, fotografie, fotoreportaże, informacja
o imprezach rozrywkowych, usługi klubowe [rozrywka lub
nauczanie], usługi kompozycji muzycznych, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], publikowanie książek, usługi muzeów
[wystawy], nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie|, nocne kluby, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
przyjęć [rozrywka], organizacja wystaw związane z kulturą lub edukacją, pisanie tekstów innych niż reklamowych,
producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych
niż reklamowych, usługi kaligrafii, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów [innych niż
reklamowe), radiowe programy rozrywkowe, usługi reporterskie, rozrywka, informacja o rozrywce, rozrywka [widowiska],
usługi studia nagrań, wypożyczanie dekoracji scenicznych,
usługi komponowania układu graficznego publikacji inne
niż do celów reklamowych, wypożyczanie dekoracji scenicznych, produkcja filmów na taśmach wideo, organizowanie
spektakli [impresariat], produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, realizacja spektakli, wystawianie spektakli,
montaż taśm wideo, produkcja filmów na taśmach wideo.
(210)
(731)

491829
(220) 2018 10 19
STREET ART BOUTIQUE HOSTEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) Street Art Boutique Hostel
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie.
(210) 491831
(220) 2018 10 21
(731) FRONT DARIUSZ, Kołobrzeg
(540) Biżuteria Front
(510), (511) 14 naszyjniki, korale, bransoletki, wisiorki, kolczyki, kolie.
491837
(220) 2018 10 22
MASTALERZ-SZCZEPANEK MONIKA MARIA,
Kochanówka
(540) POLKA MASTALERZ 1974
(210)
(731)

(531) 02.03.04, 24.07.11, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 29 ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku],
alginiany do celów kulinarnych, aloes spożywczy, anchois,
nieżywe, bekon, białka jajek, białko do celów kulinarnych,
bita śmietana, bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), bulion
(preparaty do produkcji -), cebula konserwowana, chipsy
owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości
tłuszczu, czosnek (konserwowy -), daktyle, drób, nieżywy,
dziczyzna, dżem imbirowy, dżemy, ekstrakty alg do celów
spożywczych, ekstrakty mięsne, enzymy mlekowe do celów
spożywczych, escamoles [jadalne larwy mrówek, przygotowane], falafel, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, frankfurterki, galaretki, galaretki owocowe, galarety mięsne, galbi
[danie z grillowanego mięsa], groszek konserwowy, grzyby
konserwowane, guacamole [pasta z awokado], homary, nieżywe, hot dogi w cieście kukurydzianym, hummus [pasta
z ciecierzycy], ikra rybia przetworzona, jadalne gniazda ptaków, jadalne owady, nieżywe, jagody, konserwowane, jaja,
jaja ślimacze jadalne, jaja w proszku, jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kawior, kefir [napój
mleczny], kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, kiszone
warzywa [kimchi], klej rybi spożywczy, klipfisz [solony i suszony dorsz], koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle
mleczne, kompot żurawinowy, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty rosołowe, konserwowane ryby,
konserwowane warzywa, konserwy rybne, korniszony, kotlety sojowe, kotlety z tofu, krążki z cebuli, krem na bazie masła,
krewetki [nieżywe], krewetki różowe [nieżywe], krokiety, kukurydza cukrowa, przetworzona, kumys [napój mleczny],
kwaśna śmietana, langusty, nieżywe, lecytyna do celów kulinarnych, liofilizowane mięso, liofilizowane warzywa, łosoś,
nieżywy, łój spożywczy, małże (mięczaki) nieżywe, małże
[nieżywe], margaryna, marmolada, masło, masło arachidowe,
masło kakaowe, masło kokosowe [olej kokosowy], miąższ
owoców, mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso solone, migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko migdałowe, mleko
migdałowe do celów kulinarnych, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe do celów kulinarnych, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków
ziemnych do celów kulinarnych, mrożone owoce, napoje
mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie
mleka orzechowego, nasiona słonecznika przetworzone, na-

71

siona, przetworzone, nieżywe małże, olej i tłuszcz kokosowy
[do celów spożywczych], olej kostny, jadalny, olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny,
olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, olej z orzecha palmowego
do żywności, olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych,
oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, osłonki kiełbas,
naturalne lub sztuczne, ostrygi, nieżywe, owoce gotowane,
owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu,
owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pasta z owoców tłoczonych,
pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty na bazie orzechów, pasztet z wątróbki, pektyna do celów kulinarnych, pierożki na bazie ziemniaków, pikle, placki ziemniaczane, płatki
ziemniaczane, poczwarki jedwabnika do spożycia przez ludzi, podpuszczka, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy,
przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie
owoców, przetwory do zup jarzynowych, pyłki kwiatowe
jako żywność, raki, nieżywe, riażenka [prażone zsiadłe mleko], rodzynki, ryby, ryby solone, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sardynki, nieżywe, serwatka, skorupiaki, nieżywe,
skórki owocowe, smalec, smażone placuszki twarogowe, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, sok
cytrynowy do celów kulinarnych, sok pomidorowy do gotowania, soki roślinne do gotowania, spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, spożywczy olej sezamowy,
strzykwy nieżywe, substytuty mleka, surowce do produkcji
tłuszczy jadalnych, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka,
śledzie, nieżywe, śmietana [produkty mleczarskie], śmietana
na bazie warzyw, tahini [pasta z ziarna sezamowego], tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk, nieżywy,
warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wątroba, wieprzowina, wiórki kokosowe, wodorosty konserwowe, wywar, bulion, yakitori,
yuba [skórka z tofu], zsiadłe mleko, zupy, zupy (składniki
do sporządzania -), żelatyna, żółtka jajek, żywność przygotowywana z ryb, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty (preparaty
-) do żywności, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne,
aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), batony
zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], bita śmietana (preparaty usztywniające do -), bloki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb
bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki,
ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy,
cukierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria [substytut
kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada pitna,
czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizowane, których
głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze
do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki
smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast, esencje do artykułów
żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie danie z ryżu],
glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako
artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], gryka, przetworzona, grzanki,
guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łu-
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skany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody
spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot dog],
kapary, karmelki [cukierki], kasza bulgur, kasza kukurydziana,
kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna,
kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liofilizowane
dania, których głównym składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, lody,
lomper [podpłomyk na bazie ziemniaków], lód naturalny lub
sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, lód
w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana],
lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka gryczana
do celów spożywczych, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka
ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich
wytrawnych naleśników ], mięsne sosy, mięso zapiekane
w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miętówki odświeżające oddech, miód, mleczko pszczele, muesli, musy
czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary,
inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje
na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty,
ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owocowe (galaretki -) [słodycze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów
kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta
z soi [przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby
cukiernicze], pastyła [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście
(pâté en croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa
w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki,
pierożki ravioli, pizza, placki, placki z kimchi [kimchijeon],
płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, pralinki,
preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze
na bazie owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski
na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa,
przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy,
marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), rośliny strączkowe (mączka z -), ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, senbei [ciastka
ryżowe], siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa],
siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia
do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów
spożywczych, soba [japoński makaron z gryki], soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], sojowa (mąka -),
sorbety [lody], sos jabłkowy [przyprawa], sos sojowy, sos żurawinowy [przyprawa], sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól
do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa,
spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny],
syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie
meksykańskie], tapioka, tarty (z owocami), tortille, udon [makaron japoński], wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem],
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woda morska do gotowania, wodorowinian potasowy
do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów
arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża,
zefir [wyroby cukiernicze], ziarna sezamu [przyprawy], ziele
angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 31 algarobilla [pasza dla zwierząt], algi, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, aloes
[roślina], artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, bagassa
z trzciny cukrowej [w stanie surowym], burak, cebula świeża
[warzywa], cebulki kwiatowe, chleb świętojański, surowy,
chmiel, choinki, cukinie świeże, cykoria świeża, cytryny świeże, czosnek, świeży, darń naturalna, drewno nieobrobione,
drożdże jako pasza dla zwierząt, drób (preparaty zwiększające niesienie się -), drób [żywy], drzewa [rośliny], fasola, świeża,
groch świeży, grzybnia do rozmnażania, grzyby świeże, homary żywe, ikra rybia, jadalne owady, żywe, jadalne siemię
lniane, nieprzetworzone, jagody jałowca, jagody, świeże
owoce, jaja do wylęgania, zapłodnione, jajeczka jedwabników, jedwabniki, jęczmień, kabaczki, świeże, karczochy, świeże, karmy i pasze dla zwierząt, karpie koi, żywe, kasze dla drobiu, kasztany jadalne świeże, kiełki pszenicy jako pasza dla
zwierząt, kompozycje świeżych owoców, kopra, kora surowa,
korek jako surowiec, korzenie cykorii, korzenie do spożycia
przez zwierzęta, krzewy, krzewy róż, kukurydza, kwiaty, kwiaty suszone do dekoracji, langusty [żywe], łosoś, żywy, łupiny
orzechów kokosowych, makuchy, makuchy rzepaku dla bydła, makuchy z kukurydzy dla bydła, małże żywe, mączka dla
zwierząt, mączka lniana [pasza], mączka lniana jako pasza dla
zwierząt, mączka rybna na pasze dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, mąka z ryżu [pasza], menażeria [dzikie, egzotyczne, żywe zwierzęta do celów wystawowych lub naukowych], mesz dla tuczonych zwierząt
hodowlanych, migdały [owoce], napoje dla zwierząt domowych, nasienie żyta, nasiona, nieprzetworzona gryka, nieprzetworzona komosa ryżowa, nieprzetworzone kolby kukurydzy [łuskane lub niełuskane], odpady z gorzelni [pasza dla
zwierząt], ogórki świeże, oliwki świeże, orzechy, orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe, orzeszki arachidowe
(makuchy z -) dla zwierząt, orzeszki arachidowe świeże, osad
gorzelniany [pozostałości w czasie produkcji wina], ostrygi
żywe, ości mątwy dla ptactwa, otręby [pokarm dla zwierząt],
otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe świeże, owoce
świeże, palmy, palmy [liście palmowe], papier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych, papryki [rośliny], pasza dla zwierząt tucznych, piasek aromatyczny [ściółka] dla
zwierząt domowych, pnie drzew, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt domowych, pokrzywy, pomarańcze, pory
świeże, produkty do tuczenia zwierząt, produkty uboczne
z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, przynęty dla wędkarstwa [żywe], pszenica, pyłek [materiał surowy], rabarbar świeży, raki żywe, rośliny, rośliny suszone
do dekoracji, ryby żywe, ryż nieprzetworzony, sadzonki, sałata świeża, sardele, żywe, sardynki, żywe, sezam jadalny, nieprzetworzony, siano, siemię lniane jako pasza dla zwierząt,
skorupiaki [żywe], słoma [pasza], słoma na ściółkę, słomiana
mierzwa [do przykrycia humusu], słód dla piwowarstwa i gorzelni, soczewica świeża [warzywa], sól dla bydła, spożywcze
pasze wzmacniające dla zwierząt, strzykwy żywe, suchary
dla psów, surowe drewno, szpinak świeży, szyszki chmielowe, szyszki sosnowe, ściółka dla zwierząt, śledzie, żywe, świeże ziemniaki, trufle świeże, trzcina cukrowa, tuńczyk, żywy,
wapno do pasz, warzywa świeże, wieńce z kwiatów naturalnych, winogrona świeże, winorośle, wióry drewniane do wy-
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robu miazgi drzewnej, wodorosty, nieprzetworzone,
do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, wysłodziny, wytłoki
z owoców, zarodki [botanika], zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna [zboże], ziarno do żywienia zwierząt, ziarno kakaowe w stanie surowym, zioła ogrodowe świeże, zwierzęta
hodowlane do reprodukcji, zwierzęta żywe, 32 aperitify bezalkoholowe, barley wine [piwo], bezalkoholowe wyciągi
z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg
z chmiel do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki
na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, preparaty do sporządzania likieru, moszcz, napoje
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub
warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka,
napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy,
orszada, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy jako napój,
preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe
z sarsaparilli, soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje],
syrop do lemoniady, syropy do napojów,moszcz winogronowy niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, woda litowa, woda
mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda
stołowa, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe
[napoje], ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify, arak,
baijiu (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.
491838
(220) 2018 10 22
KURIATA ZBIGNIEW MECHANIKA MASZYN,
Przedmoście
(540) HYDRO-DYNA
(210)
(731)

491839
(220) 2018 10 22
CLICK APPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) RAHIM BLAK
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, elektroniczne
bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, komputerowe bazy danych, oprogramowanie komputerowe do
e-handlu, oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego, oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie
elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania informacji rynkowych, filmy wideo,
35 zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie biznesowe centrami konferencyjnymi, zarządzanie działalnością gospodarczą (doradztwo w zakresie -), pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie firm handlowych i firm usługowych, doradztwo
w zakresie promocji sprzedaży, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, analiza
trendów marketingowych, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo specjalistyczne
w zakresie marketingu, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo
w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, pomoc w zakresie
marketingu, usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji
i marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu,
wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, porady w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie
zarządzania marketingowego, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, zawieranie transakcji handlowych
na rzecz innych, przez sklepy on-line, usługi w zakresie
zamówień on-line, usługi w zakresie zamówień na rzecz
osób trzecich, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe związane
z zarządzaniem działalnością gospodarczą, przekazywanie
know-how [szkolenia], usługi edukacyjne i instruktażowe,
doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo
w zakresie szkoleń, doradztwo zawodowe i coaching
[doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], edukacja on-line
z komputerowej bazy danych lub za pomocą internetu
czy ekstranetów, informacje dotyczące kariery zawodowej
i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne
i szkoleniowe), edukacyjne usługi doradcze, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, kursy w zakresie rozwoju
osobistego, organizowanie szkoleń biznesowych, prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu,
szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, 42 hosting
serwerów, usługi w zakresie hostingu stron internetowych,
hosting obiektów internetowych on-line dla osób trzecich,
usługi dostawcy hostingu prywatnego „w chmurze”.
(210)
(731)

491841
(220) 2018 10 22
NORDECUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) sloan
(210)
(731)

(531) 15.07.01, 15.07.02, 15.07.03, 15.07.04, 27.05.01
(510), (511) 37 naprawa i regeneracja pomp hydraulicznych,
silników hydraulicznych, rozdzielaczy hydraulicznych, zaworów hydraulicznych, pomp do wtryskarek, hydrostatów, regeneracja maszyn hydraulicznych zużytych lub częściowo
zniszczonych, serwis pomp i silników hydraulicznych.
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(531) 03.02.03, 03.02.24, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 36 pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne,
pożyczanie pod zastaw, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, informacje
finansowe, analizy finansowe, zarządzanie finansami, faktoring, handel walutami i wymiana walut, transfer elektroniczny środków pieniężnych, doradztwo w zakresie długów,
agencje ściągania wierzytelności.
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(540) POLA Groszek Olchowy

491843
(220) 2018 10 22
GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Majdan
(540) GRYCAN

(210)
(731)

(531) 05.01.16, 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 ekologiczne paliwo stałe z biomasy.
491854
(220) 2018 10 22
WOODWASTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przytoczna
(540) Groszek Olchowy
(210)
(731)

(531) 19.03.01, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, herbata, czekolada, napoje na bazie
kawy, napoje na bazie herbaty, kawa mrożona, herbata mrożona, napoje na bazie czekolady.
491850
(220) 2018 10 22
ART-DOM DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(540) CZARNY KAMIEŃ

(210)
(731)

(531) 05.01.16, 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 ekologiczne paliwo stałe z biomasy.
491858
(220) 2018 10 22
GINEMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) Ginemedica
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(210) 491859
(220) 2018 10 22
(731) LITWIN ADAM PROTECTAL, Nysa
(540) PROTECTAL
(531) 26.03.04, 26.03.05, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym,
37 usługi budowlane, 41 działalność sportowa i kulturalna,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, 44 usługi medyczne, usługi w zakresie higieny i urody ludzi.
(210)
(731)

491853
(220) 2018 10 22
WOODWASTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przytoczna
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(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 szkolenia, szkolenia ochroniarskie, szkolenia
dla dorosłych, szkolenia sportowe, szkolenia personelu, przygotowanie zawodowe związane z ochroną mienia osobistego,szkolenia, szkolenia ochroniarskie, szkolenia dla dorosłych,
szkolenia sportowe, szkolenia personelu, przygotowanie zawodowe związane z ochroną mienia osobistego, 45 agencje
detektywistyczne, usługi ochroniarskie, usługi ochroniarskie
nocne, ochrona osobista, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, doradztwo w sprawach
bezpieczeństwa, kontrola bagaży dla celów bezpieczeństwa,
kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, ochrona osobista, poszukiwanie osób zaginionych, śledzenie zaginionych
przedmiotów, usługi detektywistyczne, usługi stróży nocnych,
usługi w zakresie ochrony, wypożyczenie alarmów przeciwpożarowych, ocena ryzyka w zakresie ochrony, udzielanie informacji na temat usług osobistych ochroniarzy.
(210)
(731)
(540)

491860
(220) 2018 10 22
GINEMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław

(531) 05.05.03, 02.03.02, 02.03.16, 29.01.01
(510), (511) 44 usługi medyczne.
491862
(220) 2018 10 22
HBO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SZTYWNIUTKO
(510), (511) 35 usługi reklamowe, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych i kinowych, organizowanie wystaw
handlowych i reklamowych, 38 nadawanie rozpowszechnianie, udostępnianie, rozprowadzanie, produkcja audycji oraz
programów radiowych i telewizyjnych, a także dostarczanie
i dystrybucja programów radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie rozrywki, wynajem dekoracji, kostiumów i rekwizytów, wynajem: pomieszczeń do celów rozrywkowych,
studia nagrań, organizowanie konkursów, imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi w zakresie organizowania nauki i szkoleń, 45 zarządzanie i doradztwo własnością intelektualną oraz prawami autorskimi.
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nia dla dziewcząt i chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci,
odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa,
odzież do spania, sukienki, suknie, T-shirty, koszulki, bluzki,
spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska, męska i dziecięca, 35 sprzedaż odzieży, galanterii, odzieży damskiej, odzieży
męskiej, odzieży dziecięcej, odzieży dziewczęcej, swetrów,
topów, odzieży wierzchniej dla kobiet i mężczyzn, odzieży
wierzchniej dla dziewcząt i chłopców, odzieży wierzchniej
dla dzieci, odzieży sportowej, odzieży wieczorowej, odzieży
treningowej, odzieży do spania, sukienek, sukni, T-shirtów,
koszulek, bluzek, spódnic, koszul, spodni, bielizny, 42 projektowanie mody, projektowanie odzieży, obuwia, biżuterii,
torebek.
(210) 491864
(220) 2018 10 22
(731) WYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) LET’S MEET
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210) 491913
(220) 2018 10 23
(731) JIN CHUANGCHUANG, Gdynia
(540) LISHA

(531)

03.07.06, 02.03.01, 02.03.16, 26.11.12, 26.11.13, 27.05.01,
29.01.07
(510), (511) 14 kamienie szlachetne, biżuteria.
491920
(220) 2018 10 23
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) allegro

(210)
(731)

(210)
(731)

(210) 491863
(220) 2018 10 22
(731) KALINOWSKI ANDRZEJ KALBUD, Kanie
(540) A&A Collection
(510), (511) 25 odzież, galanteria, odzież damska, odzież
męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy,
odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzch-

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów
on-line, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania sklepów
on-line, oprogramowanie do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez
osoby trzecie, oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie do potwierdzania tożsamości, oprogramowanie zabezpieczające, aplikacje mobilne do przetwarzania
płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób
trzecich i przez osoby trzecie, aplikacje mobilne do uwierzytelniania, aplikacje mobilne do potwierdzania tożsamości,
aplikacje mobilne zabezpieczające, karty płatnicze, oprogramowanie komputerowe przeznaczone do obsługi transakcji
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sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe,
artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, aplikacje mobilne przeznaczone do obsługi transakcji
sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe,
artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, publikacje elektroniczne do pobrania, 35 obsługa rynków
on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu
towarów, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla
osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania cen, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw
handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której
osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary
i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia
i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać
transakcji, usługi handlu on-line w odniesieniu do licytacji
elektronicznych oraz oceny on-line z tym związane, usługi
promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści
w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, usługi
promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści
w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, w tym
zwłaszcza w zakresie: dostawy towarów, śledzenia przesyłek,
płatności ratalnych, zniżek lub podwyższenia jakości obsługi,
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej
sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą
oferować i zaopatrywać się w bilety na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe i dokonywać
transakcji w tym zakresie, usługi sprzedaży biletów zawarte
w tej klasie, usługi marketingowe w zakresie wydarzeń rozrywkowych, sportowych, artystycznych, muzycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych lub kulturalnych, aukcje publiczne,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, reklama on-line,
opracowywanie i uaktualnianie materiałów reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych i ich publikacja, wynajem powierzchni reklamowej,
w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych, wynajmowanie czasu reklamowego w mediach komunikacyjnych, dystrybucja próbek reklamowych, pokazy towarów,
usługi zarządzania reklamą, organizowanie wystaw i targów
dla celów handlowych lub reklamowych, sondaż opinii publicznej, badania i analizy marketingowe, zarządzanie w działalności gospodarczej i konsultacje dotyczące działalności
gospodarczej, usługi administracyjne w działalności gospodarczej, informacja i pomoc dotycząca działalności gospodarczej, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług dla osób trzecich, gromadzenie informacji i badania odnoszące się do działalności gospodarczej, sporządzanie zestawień statystycznych, kompilacja i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie
danych w komputerowych bazach danych dla osób trzecich,
usługi specjalistów w zakresie wydajności pracy, kopiowanie
dokumentów, usługi w zakresie maszynopisania, usługi
agencji importowo eksportowych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu towarów i usług z następujących dziedzin:
przemysłu, leśnictwa, ogrodnictwa, rolnictwa, budownictwa, badań naukowych, przemysłu chemicznego, przemysłu
paliwowego, kosmetyków, przemysłu farmaceutycznego,
dietetyki, dziedziny weterynarii i medycyny, przemysłu samochodowego, elektroniki, telekomunikacji, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci
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komputerowych i Internetu towarów i usług z następujących
dziedzin: komputerów, mebli, tekstyliów, odzieży, przemysłu
spożywczego i napojów, przemysłu tytoniowego, alkoholi
i wyrobów alkoholowych, elektrycznych i elektronicznych
urządzeń gospodarstwa domowego, telefonów, wyposażenia kuchni i domu, artykułów dla dzieci, gier i zabawek, karmy dla zwierząt i akcesoriów dla zwierząt, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu towarów i usług w dziedzinie edukacji, rozrywki, sportu, rekreacji lub turystyki, obsługa zleceń
zakupów, pomoc w zakupie towarów i usług oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz osób trzecich, obsługa
targów on-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany towarów, usług i/lub nieruchomości, usługi w dziedzinie porównywania cen, usługi w zakresie porównywania
i omawiania produktów/usług, przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług, obsługa aukcji, organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośrednictwem
sieci komputerowych i Internetu, obsługa programów lojalnościowych, kompilacja on-line komputerowych baz danych
i baz komputerowych przeszukiwalnych on-line w dziedzinie serwisów społecznościowych, informacja, doradztwo
i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, usługi
informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 36 usługi finansowe, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi
płatnicze, transfer funduszy, zabezpieczanie funduszy, przelew funduszy na zakup towarów za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, przetwarzanie płatności
elektronicznych, usługi w zakresie elektronicznych płatności,
usługi przekazywania pieniędzy za pośrednictwem środków
elektronicznych, obsługa płatności, usługi w zakresie płatności zdalnych, usługi bankowe, usługi leasingowe, faktoring,
finansowanie zakupów w formie leasingu, usługi kredytowe,,
usługi kredytów odnawialnych, usługi płatnicze polegające
na udostępnianiu limitu środków z koniecznością ich zwrotu
przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, ubezpieczenia, ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów
kredytowych, rating wiarygodności finansowej, ubezpieczeniowej, kredytowej, usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, dostarczanie ratingów kredytowych, przetwarzanie
i dostarczanie danych finansowych oraz usługi oceniania ryzyka, sprawdzania ryzyka i ubezpieczania od ryzyka, usługi
w zakresie ocen ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, pobieranie płatności za towary i usługi, usługi w zakresie wirtualizowanych kart płatniczych, zapewnianie pożyczek ratalnych,
organizowanie sprzedaży ratalnej towarów, pośrednictwo
w zakresie zakupu na raty, finansowanie zakupów na raty,
38 usługi telekomunikacyjne, transmisja danych, obrazów
i/lub dźwięku drogą kablową, przez satelitę, sieci komputerowe, telefon, sieć cyfrową ze zintegrowanymi usługami lub
przez inne media do transmisji, wspomagane komputerowo
transmisje wiadomości i obrazów, łączność za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi w zakresie wysyłania
wiadomości, usługi telekonferencyjne, usługi faksowe i telefoniczne, obsługa on-line blogów, forów, fotogalerii, czatów
i elektronicznych tablic ogłoszeniowych w celu transmisji
i rozpowszechniania wiadomości pomiędzy użytkownikami,
zapewnianie multimedialnej przestrzeni on-line gdzie osoby
trzecie mogą kopiować na serwer (upload), mogą mieć dostęp, mogą komentować oraz oceniać treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, wideo i/lub audio, obsługa systemów
on-line umożliwiających użytkownikom stron internetowych
kopiowanie na serwer ocen i komentarzy o innych użytkownikach tej samej strony internetowej w odniesieniu do wzajemnych transakcji handlowych, transmisje i przesyłanie dalej bieżących wiadomości, informacji, obrazów, nagrań
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wideo i nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie nadawania
programów, usługi agencji informacyjnych, umożliwianie
dostępu do baz danych, publikacji elektronicznych, sieci
komputerowych i Internetu, usługi dostawców usług internetowych, usługi portali internetowych, wynajmowanie
sprzętu telekomunikacyjnego, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia
rozrywkowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc
na wydarzenia sportowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, usługi rezerwacji biletów
i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, usługi rezerwacji
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, usługi informacyjne dotyczące wydarzeń rozrywkowych, sportowych, muzycznych, rekreacyjnych lub kulturalnych, usługi w zakresie sprzedaży lub rezerwacji biletów
na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, usługi wydawnicze, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, organizacja szkoleń, organizacja konferencji, 42 badania
oraz usługi – naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie,
analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,
oprogramowanie komputerowe jako usługa (SaaS), usługi
komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu internetowego, tworzenie
i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycznych
systemów marketingowych dostępnych przez Internet,
oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania
sklepów on-line, usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki wydarzeń rozrywkowych, sportowych,
artystycznych, muzycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych
lub kulturalnych oraz biletów na te wydarzenia w ramach
serwisu internetowego, oprogramowanie jako usługa (SaaS)
w zakresie obsługiwania sklepów on-line, w których prowadzona jest sprzedaż biletów na wydarzenia rozrywkowe,
sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne
lub kulturalne, projektowanie systemów informatycznych
związanych z finansami, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do przetwarzania opłat
elektronicznych, elektronicznego przetwarzania transferu
funduszy, procesów uwierzytelniania, oprogramowanie jako
usługa do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, oprogramowanie do uwierzytelniania jako usługa, oprogramowanie
zabezpieczające jako usługa, projektowanie, udoskonalanie
i/lub implementacja oprogramowania komputerowego
i rozwiązań internetowych, uaktualnianie i instalacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, usługi pomocy technicznej, wykrywanie i usuwanie
błędów z oprogramowania komputerowego, projektowanie,
tworzenie, hosting, zarządzanie i/lub konserwacja stron
internetowych dla osób trzecich, projektowanie i udoskonalanie systemów płatności elektronicznych oraz przetwarzania elektronicznego transferu funduszy, projektowanie
i udoskonalanie procesów weryfikacji użytkowników on-line,
projektowanie i udoskonalanie interfejsu programów użytkowych (API), projektowanie, zarządzanie i monitorowanie
stron serwisów społecznościowych bazujących na Internecie, administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi),
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, projektowanie oprogramowania komputerowego, sortowanie danych w bazach komputerowych, tworzenie i utrzymywanie
w imieniu osób trzecich informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez internet, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet,
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tworzenie i utrzymywanie stron internetowych w imieniu
osób trzecich, chmura obliczeniowa, usługi dostawcy hostingu w chmurze, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, 45 usługi w zakresie potwierdzania
tożsamości,
uwierzytelnianie
danych
dotyczących tożsamości osoby, usługi potwierdzania
tożsamości.
491924
(220) 2018 10 23
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) alle

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów on-line,
aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania sklepów on-line,
oprogramowanie do przetwarzania płatności elektronicznych
dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie,
oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie
do potwierdzania tożsamości, oprogramowanie zabezpieczające, aplikacje mobilne do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez
osoby trzecie, aplikacje mobilne do uwierzytelniania, aplikacje mobilne do potwierdzania tożsamości, aplikacje mobilne
zabezpieczające, karty płatnicze, oprogramowanie komputerowe przeznaczone do obsługi transakcji sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, aplikacje
mobilne przeznaczone do obsługi transakcji sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, publikacje
elektroniczne do pobrania, 35 obsługa rynków on-line
w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów,
udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie
przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania
cen, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych
polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie
mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia
handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, usługi
handlu on-line w odniesieniu do licytacji elektronicznych
oraz oceny on-line z tym związane, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, usługi promocyjne
polegające na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, w tym zwłaszcza
w zakresie: dostawy towarów, śledzenia przesyłek, płatności
ratalnych, zniżek lub podwyższenia jakości obsługi, pomoc
w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na:
udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować
i zaopatrywać się w bilety na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub
kulturalne, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe i dokonywać transakcji w tym
zakresie, usługi sprzedaży biletów zawarte w tej klasie, usługi
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marketingowe w zakresie wydarzeń rozrywkowych, sportowych, artystycznych, muzycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych lub kulturalnych, aukcje publiczne, zarządzanie zbiorami informatycznymi, reklama on-line, opracowywanie
i uaktualnianie materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych i ich publikacja, wynajem powierzchni reklamowej, w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych, wynajmowanie
czasu reklamowego w mediach komunikacyjnych, dystrybucja próbek reklamowych, pokazy towarów, usługi zarządzania reklamą, organizowanie wystaw i targów dla celów handlowych lub reklamowych, sondaż opinii publicznej, badania
i analizy marketingowe, zarządzanie w działalności gospodarczej i konsultacje dotyczące działalności gospodarczej,
usługi administracyjne w działalności gospodarczej, informacja i pomoc dotycząca działalności gospodarczej, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług dla
osób trzecich, gromadzenie informacji i badania odnoszące
się do działalności gospodarczej, sporządzanie zestawień
statystycznych, kompilacja i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie danych w komputerowych bazach danych dla osób trzecich, usługi specjalistów w zakresie wydajności pracy, kopiowanie dokumentów,
usługi w zakresie maszynopisania, usługi agencji importowo
eksportowych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu towarów
i usług z następujących dziedzin: przemysłu, leśnictwa, ogrodnictwa, rolnictwa, budownictwa, badań naukowych, przemysłu chemicznego, przemysłu paliwowego, kosmetyków, przemysłu farmaceutycznego, dietetyki, dziedziny weterynarii
i medycyny, przemysłu samochodowego, elektroniki, telekomunikacji, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu towarów i usług z następujących dziedzin: komputerów, mebli,
tekstyliów, odzieży, przemysłu spożywczego i napojów,
przemysłu tytoniowego, alkoholi i wyrobów alkoholowych,
elektrycznych i elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego, telefonów, wyposażenia kuchni i domu, artykułów
dla dzieci, gier i zabawek, karmy dla zwierząt i akcesoriów dla
zwierząt, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu towarów i usług w dziedzinie edukacji, rozrywki, sportu, rekreacji
lub turystyki, obsługa zleceń zakupów, pomoc w zakupie
towarów i usług oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi
na rzecz osób trzecich, obsługa targów on-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany towarów, usług i/lub
nieruchomości, usługi w dziedzinie porównywania cen, usługi w zakresie porównywania i omawiania produktów/usług,
przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług,
obsługa aukcji, organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, obsługa programów lojalnościowych, kompilacja
on-line komputerowych baz danych i baz komputerowych
przeszukiwalnych on-line w dziedzinie serwisów społecznościowych, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące
wyżej wymienionych usług, usługi informacyjne dotyczące
wyżej wymienionych usług, 36 usługi finansowe, przelewy
i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, transfer funduszy, zabezpieczanie funduszy, przelew funduszy na zakup
towarów za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, przetwarzanie płatności elektronicznych, usługi
w zakresie elektronicznych płatności, usługi przekazywania
pieniędzy za pośrednictwem środków elektronicznych, obsługa płatności, usługi w zakresie płatności zdalnych, usługi
bankowe, usługi leasingowe, faktoring, finansowanie zakupów w formie leasingu, usługi kredytowe, usługi kredytów
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odnawialnych, usługi płatnicze polegające na udostępnianiu
limitu środków z koniecznością ich zwrotu przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, ubezpieczenia, ocena
sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych,
rating wiarygodności finansowej, ubezpieczeniowej, kredytowej, usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, dostarczanie ratingów kredytowych, przetwarzanie i dostarczanie
danych finansowych oraz usługi oceniania ryzyka, sprawdzania ryzyka i ubezpieczania od ryzyka, usługi w zakresie ocen
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, pobieranie płatności
za towary i usługi, usługi w zakresie wirtualizowanych kart
płatniczych, zapewnianie pożyczek ratalnych, organizowanie sprzedaży ratalnej towarów, pośrednictwo w zakresie
zakupu na raty, finansowanie zakupów na raty, 38 sługi telekomunikacyjne, transmisja danych, obrazów i/lub dźwięku
drogą kablową, przez satelitę, sieci komputerowe, telefon,
sieć cyfrową ze zintegrowanymi usługami lub przez inne
media do transmisji, wspomagane komputerowo transmisje
wiadomości i obrazów, łączność za pośrednictwem sieci
światłowodowych, usługi w zakresie wysyłania wiadomości,
usługi telekonferencyjne, usługi faksowe i telefoniczne, obsługa on-line blogów, forów, fotogalerii, czatów i elektronicznych tablic ogłoszeniowych w celu transmisji i rozpowszechniania wiadomości pomiędzy użytkownikami, zapewnianie
multimedialnej przestrzeni on-line gdzie osoby trzecie mogą
kopiować na serwer (upload), mogą mieć dostęp, mogą komentować oraz oceniać treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, wideo i/lub audio, obsługa systemów on-line umożliwiających użytkownikom stron internetowych kopiowanie
na serwer ocen i komentarzy o innych użytkownikach tej
samej strony internetowej w odniesieniu do wzajemnych
transakcji handlowych, transmisje i przesyłanie dalej bieżących wiadomości, informacji, obrazów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie nadawania programów, usługi agencji informacyjnych, umożliwianie dostępu
do baz danych, publikacji elektronicznych, sieci komputerowych i Internetu, usługi dostawców usług internetowych,
usługi portali internetowych, wynajmowanie sprzętu telekomunikacyjnego, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi rezerwacji
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc
na koncerty muzyczne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji
miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, usługi informacyjne dotyczące wydarzeń rozrywkowych, sportowych,
muzycznych, rekreacyjnych lub kulturalnych, usługi w zakresie sprzedaży lub rezerwacji biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, usługi wydawnicze, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, organizacja
szkoleń, organizacja konferencji, 42 badania oraz usługi – naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu
oraz oprogramowania komputerowego, oprogramowanie
komputerowe jako usługa (SaaS), usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach
serwisu internetowego, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów on-line, usługi
komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki wydarzeń rozrywkowych, sportowych, artystycznych, muzycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych lub kulturalnych oraz biletów na te wydarzenia w ramach serwisu internetowego,
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oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania
sklepów on-line, w których prowadzona jest sprzedaż biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania opłat elektronicznych, elektronicznego przetwarzania transferu funduszy, procesów uwierzytelniania, oprogramowanie jako usługa do przetwarzania
płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób
trzecich i przez osoby trzecie, oprogramowanie do uwierzytelniania jako usługa, oprogramowanie zabezpieczające jako
usługa, projektowanie, udoskonalanie i/lub implementacja
oprogramowania komputerowego i rozwiązań internetowych, uaktualnianie i instalacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, usługi pomocy
technicznej, wykrywanie i usuwanie błędów z oprogramowania komputerowego, projektowanie, tworzenie, hosting,
zarządzanie i/lub konserwacja stron internetowych dla osób
trzecich, projektowanie i udoskonalanie systemów płatności
elektronicznych oraz przetwarzania elektronicznego transferu funduszy, projektowanie i udoskonalanie procesów weryfikacji użytkowników on-line, projektowanie i udoskonalanie
interfejsu programów użytkowych (API), projektowanie, zarządzanie i monitorowanie stron serwisów społecznościowych
bazujących na internecie, administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, projektowanie oprogramowania komputerowego, sortowanie danych w bazach komputerowych,
tworzenie i utrzymywanie w imieniu osób trzecich informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta
dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych w imieniu osób trzecich, chmura obliczeniowa, usługi dostawcy hostingu w chmurze, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług,
45 usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości osoby, usługi potwierdzania tożsamości.
491937
(220) 2018 10 23
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) ALLEGRO
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów on-line, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania sklepów
on-line, oprogramowanie do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez
osoby trzecie, oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie do potwierdzania tożsamości, oprogramowanie zabezpieczające, aplikacje mobilne do przetwarzania
płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób
trzecich i przez osoby trzecie, aplikacje mobilne do uwierzytelniania, aplikacje mobilne do potwierdzania tożsamości,
aplikacje mobilne zabezpieczające, karty płatnicze, oprogramowanie komputerowe przeznaczone do obsługi transakcji
sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe,
artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, aplikacje mobilne przeznaczone do obsługi transakcji
sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe,
artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, publikacje elektroniczne do pobrania, 35 obsługa rynków
on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu
towarów, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla
(210)
(731)
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osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania cen, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw
handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której
osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary
i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia
i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać
transakcji, usługi handlu on-line w odniesieniu do licytacji
elektronicznych oraz oceny on-line z tym związane, usługi
promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści
w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, usługi
promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści
w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, w tym
zwłaszcza w zakresie: dostawy towarów, śledzenia przesyłek,
płatności ratalnych, zniżek lub podwyższenia jakości obsługi,
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej
sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą
oferować i zaopatrywać się w bilety na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe i dokonywać
transakcji w tym zakresie, usługi sprzedaży biletów zawarte
w tej klasie, usługi marketingowe w zakresie wydarzeń rozrywkowych, sportowych, artystycznych, muzycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych lub kulturalnych, aukcje publiczne,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, reklama on-line,
opracowywanie i uaktualnianie materiałów reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych i ich publikacja, wynajem powierzchni reklamowej,
w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych, wynajmowanie czasu reklamowego w mediach komunikacyjnych, dystrybucja próbek reklamowych, pokazy towarów,
usługi zarządzania reklamą, organizowanie wystaw i targów
dla celów handlowych lub reklamowych, sondaż opinii publicznej, badania i analizy marketingowe, zarządzanie w działalności gospodarczej i konsultacje dotyczące działalności
gospodarczej, usługi administracyjne w działalności gospodarczej, informacja i pomoc dotycząca działalności gospodarczej, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług dla osób trzecich, gromadzenie informacji i badania odnoszące się do działalności gospodarczej, sporządzanie zestawień statystycznych, kompilacja i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie
danych w komputerowych bazach danych dla osób trzecich,
usługi specjalistów w zakresie wydajności pracy, kopiowanie
dokumentów, usługi w zakresie maszynopisania, usługi
agencji importowo eksportowych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu towarów i usług z następujących dziedzin:
przemysłu, leśnictwa, ogrodnictwa, rolnictwa, budownictwa, badań naukowych, przemysłu chemicznego, przemysłu
paliwowego, kosmetyków, przemysłu farmaceutycznego,
dietetyki, dziedziny weterynarii i medycyny, przemysłu samochodowego, elektroniki, telekomunikacji, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu towarów i usług z następujących
dziedzin: komputerów, mebli, tekstyliów, odzieży, przemysłu
spożywczego i napojów, przemysłu tytoniowego, alkoholi
i wyrobów alkoholowych, elektrycznych i elektronicznych
urządzeń gospodarstwa domowego, telefonów, wyposażenia kuchni i domu, artykułów dla dzieci, gier i zabawek, karmy dla zwierząt i akcesoriów dla zwierząt, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu towarów i usług w dziedzinie eduka-

80

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

cji, rozrywki, sportu, rekreacji lub turystyki, obsługa zleceń
zakupów, pomoc w zakupie towarów i usług oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz osób trzecich, obsługa
targów on-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany towarów, usług i/lub nieruchomości, usługi w dziedzinie porównywania cen, usługi w zakresie porównywania
i omawiania produktów/usług, przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług, obsługa aukcji, organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, obsługa
programów lojalnościowych, kompilacja on-line komputerowych baz danych i baz komputerowych przeszukiwalnych
on-line w dziedzinie serwisów społecznościowych, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych
usług, usługi informacyjne dotyczące wyżej wymienionych
usług, 36 usługi finansowe, przelewy i transakcje finansowe
oraz usługi płatnicze, transfer funduszy, zabezpieczanie funduszy, przelew funduszy na zakup towarów za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, przetwarzanie
płatności elektronicznych, usługi w zakresie elektronicznych
płatności, usługi przekazywania pieniędzy za pośrednictwem środków elektronicznych, obsługa płatności, usługi
w zakresie płatności zdalnych, usługi bankowe, usługi leasingowe, faktoring, finansowanie zakupów w formie leasingu,
usługi kredytowe, usługi kredytów odnawialnych, usługi
płatnicze polegające na udostępnianiu limitu środków z koniecznością ich zwrotu przelewy i transakcje finansowe oraz
usługi płatnicze, ubezpieczenia, ocena sytuacji finansowej
i wystawianie raportów kredytowych, rating wiarygodności
finansowej, ubezpieczeniowej, kredytowej, usługi w zakresie
oceny zdolności kredytowej, dostarczanie ratingów kredytowych, przetwarzanie i dostarczanie danych finansowych
oraz usługi oceniania ryzyka, sprawdzania ryzyka i ubezpieczania od ryzyka, usługi w zakresie ocen ubezpieczeniowych
i reasekuracyjnych, pobieranie płatności za towary i usługi,
usługi w zakresie wirtualizowanych kart płatniczych, zapewnianie pożyczek ratalnych, organizowanie sprzedaży ratalnej
towarów, pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, finansowanie zakupów na raty, 38 usługi telekomunikacyjne, transmisja danych, obrazów i/lub dźwięku drogą kablową, przez
satelitę, sieci komputerowe, telefon, sieć cyfrową ze zintegrowanymi usługami lub przez inne media do transmisji, wspomagane komputerowo transmisje wiadomości i obrazów,
łączność za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi
w zakresie wysyłania wiadomości, usługi telekonferencyjne,
usługi faksowe i telefoniczne, obsługa on-line blogów, forów,
fotogalerii, czatów i elektronicznych tablic ogłoszeniowych
w celu transmisji i rozpowszechniania wiadomości pomiędzy
użytkownikami, zapewnianie multimedialnej przestrzeni on-line gdzie osoby trzecie mogą kopiować na serwer (upload),
mogą mieć dostęp, mogą komentować oraz oceniać treści
tekstowe, graficzne, fotograficzne, wideo i/lub audio, obsługa systemów on-line umożliwiających użytkownikom stron
internetowych kopiowanie na serwer ocen i komentarzy
o innych użytkownikach tej samej strony internetowej w odniesieniu do wzajemnych transakcji handlowych, transmisje
i przesyłanie dalej bieżących wiadomości, informacji, obrazów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie
nadawania programów, usługi agencji informacyjnych,
umożliwianie dostępu do baz danych, publikacji elektronicznych, sieci komputerowych i Internetu, usługi dostawców
usług internetowych, usługi portali internetowych, wynajmowanie sprzętu telekomunikacyjnego, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc

Nr ZT48/2018

na wydarzenia rozrywkowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne,
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia
rekreacyjne i rozrywkowe, usługi informacyjne dotyczące
wydarzeń rozrywkowych, sportowych, muzycznych, rekreacyjnych lub kulturalnych, usługi w zakresie sprzedaży lub
rezerwacji biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe,
artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, usługi wydawnicze, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, organizacja szkoleń, organizacja
konferencji, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne
oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, oprogramowanie komputerowe jako usługa (SaaS), usługi komputerowe, mianowicie
udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu internetowego, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu
osób trzecich, informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako
usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów on-line,
usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki wydarzeń rozrywkowych, sportowych, artystycznych,
muzycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych lub kulturalnych
oraz biletów na te wydarzenia w ramach serwisu internetowego, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów on-line, w których prowadzona jest
sprzedaż biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe,
artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania opłat
elektronicznych, elektronicznego przetwarzania transferu
funduszy, procesów uwierzytelniania, oprogramowanie
jako usługa do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie,
oprogramowanie do uwierzytelniania jako usługa, oprogramowanie zabezpieczające jako usługa, projektowanie, udoskonalanie i/lub implementacja oprogramowania komputerowego i rozwiązań internetowych, uaktualnianie i instalacja
oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, usługi pomocy technicznej, wykrywanie i usuwanie błędów z oprogramowania komputerowego, projektowanie, tworzenie, hosting, zarządzanie i/lub konserwacja
stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie
i udoskonalanie systemów płatności elektronicznych oraz
przetwarzania elektronicznego transferu funduszy, projektowanie i udoskonalanie procesów weryfikacji użytkowników on-line, projektowanie i udoskonalanie interfejsu
programów użytkowych (API), projektowanie, zarządzanie
i monitorowanie stron serwisów społecznościowych bazujących na Internecie, administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, projektowanie oprogramowania
komputerowego, sortowanie danych w bazach komputerowych, tworzenie i utrzymywanie w imieniu osób trzecich
informatycznych systemów marketingowych dostępnych
przez Internet, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych w imieniu osób trzecich, chmura obliczeniowa, usługi dostawcy hostingu w chmurze,
informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, 45 usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości
osoby.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

490503, 490505, 490867, 490961, 491349

3

485407, 489581, 489728, 489925, 490555, 490561, 490569, 490976, 490978, 490996, 491259, 491279, 491639,
491773, 491802

4

490996, 491530, 491853, 491854

5

485407, 489302, 489305, 489319, 489900, 489901, 489978, 490561, 490867, 490891, 490976, 490977, 490985,
490996, 491077, 491239, 491461, 491523, 491608, 491610, 491616, 491802, 491811

6

489255, 490061, 490308, 490338, 490339, 490723, 490761, 490961

7

489192, 489925, 490244, 491477, 491484

8

490867

9

485950, 485953, 486044, 488862, 488863, 489311, 489312, 489313, 490164, 490252, 490308, 490571, 490811,
490823, 491080, 491349, 491359, 491408, 491483, 491496, 491514, 491558, 491586, 491601, 491602, 491643,
491740, 491757, 491759, 491812, 491814, 491839, 491920, 491924, 491937

10

490708, 490709, 490891, 491544

11

479571, 479584, 483780, 491530, 491568

12

489192, 491349, 491600, 491815

14

490494, 491831, 491913

16

465644, 490164, 490503, 490505, 490811, 490823, 490979, 491033, 491080, 491153, 491408, 491459, 491514,
491558, 491597, 491601, 491602, 491740, 491812, 491814, 491821, 491826

18

489581, 490829, 491572, 491596, 491759

19

488649, 489255, 490061, 490308, 490723, 490761, 490789, 491536

20

490761, 490829, 491349, 491536, 491641, 491774

21

465644, 487492, 490494, 490569, 490846, 490996

22

491349, 491572

24

490829, 491153

25

483010, 483055, 489581, 490494, 490611, 490612, 490756, 490829, 491096, 491347, 491349, 491572, 491594,
491596, 491759, 491814, 491863

26

490494

28

478503, 483010, 483055, 490308, 490603, 490611, 490612, 490673, 490979, 491349, 491774, 491775, 491814

29

484713, 489665, 489677, 489959, 490267, 490657, 490808, 491461, 491517, 491534, 491593, 491603, 491604,
491608, 491610, 491623, 491682, 491810, 491811, 491837

30

483010, 483055, 484713, 489370, 489665, 489936, 489959, 490508, 490887, 490974, 491492, 491528, 491534,
491539, 491640, 491814, 491837, 491843

31

489244, 489936, 490867, 491608, 491610, 491837

32

468785, 483010, 483055, 489665, 489936, 491148, 491327, 491460, 491463, 491814, 491837

33

489578, 489579, 489645, 489936, 489977, 490873, 490874, 490932, 491148, 491235, 491353, 491636, 491669,
491672, 491673, 491837, 491864

34

482499, 487492, 491559, 491562

82

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr ZT48/2018

1

2

35

465644, 478503, 483010, 483055, 484713, 485950, 485953, 487480, 487492, 488649, 489244, 489255, 489311,
489312, 489313, 489471, 490069, 490164, 490244, 490278, 490308, 490485, 490547, 490556, 490739, 490811,
490815, 490823, 490867, 490961, 490975, 491075, 491080, 491096, 491153, 491154, 491156, 491348, 491349,
491359, 491408, 491459, 491460, 491463, 491523, 491528, 491530, 491539, 491554, 491556, 491558, 491563,
491566, 491589, 491597, 491601, 491602, 491609, 491634, 491643, 491669, 491673, 491740, 491757, 491775,
491788, 491802, 491804, 491806, 491812, 491821, 491823, 491824, 491839, 491862, 491863, 491920, 491924,
491937

36

485950, 489344, 490278, 490719, 490735, 490736, 490737, 490738, 490811, 490813, 490823, 490835, 491154,
491156, 491176, 491326, 491459, 491554, 491589, 491597, 491612, 491613, 491634, 491757, 491823, 491824,
491841, 491850, 491920, 491924, 491937

37

485950, 485953, 489255, 489925, 490061, 490164, 490485, 490723, 490761, 490811, 490823, 491154, 491156,
491326, 491617, 491838, 491850

38

485950, 485953, 490556, 490707, 490708, 490709, 490823, 491080, 491556, 491597, 491634, 491643, 491757,
491812, 491862, 491920, 491924, 491937

39

485950, 485953, 490308, 490781, 490811, 490823, 491154, 491156, 491566, 491569, 491605, 491606, 491634,
491757, 491804, 491821

40

491153, 491536

41

478503, 485950, 485953, 487480, 488491, 488492, 490164, 490494, 490556, 490716, 490719, 490811, 490815,
490822, 490823, 490863, 490867, 491033, 491075, 491076, 491080, 491408, 491458, 491459, 491514, 491523,
491541, 491542, 491543, 491556, 491558, 491589, 491594, 491597, 491601, 491602, 491605, 491606, 491634,
491643, 491680, 491740, 491757, 491763, 491800, 491812, 491814, 491815, 491820, 491827, 491839, 491850,
491859, 491862, 491920, 491924, 491937

42

485950, 485953, 486043, 487480, 489344, 490164, 490278, 490561, 490707, 490708, 490709, 490811, 490823,
491080, 491130, 491347, 491483, 491540, 491601, 491602, 491676, 491757, 491812, 491821, 491839, 491863,
491920, 491924, 491937

43

484713, 487492, 488323, 488491, 489311, 489312, 489313, 489677, 489936, 490508, 490526, 490815, 490823,
490902, 490997, 491033, 491148, 491348, 491462, 491465, 491492, 491605, 491606, 491638, 491669, 491673,
491680, 491757, 491763, 491788, 491800, 491829, 491850

44

488491, 488492, 489244, 490555, 490707, 490708, 490709, 490867, 491033, 491355, 491359, 491532, 491541,
491542, 491634, 491850, 491858, 491860

45

490735, 490736, 490737, 490738, 490823, 490835, 491471, 491757, 491763, 491859, 491862, 491920, 491924,
491937

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

485950
489728
491863
489578
491676
482499
491076
491814
491605
491606
490978
491924
491920
491937
490061
489192
490603
490873
491612
491613
490278
491465
491600
491471

CHEETOS CRUNCHOS
Ciupaga
C-O
Cobe
coloflor cesario
CONECS
CONFI-CASE
Confifructa
COPERNICUS DOM MAKLERSKI
COPERNICUS DOM MAKLERSKI
COPERNICUS TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
COPERNICUS TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
COPERNICUS
CRIOVAGIN
CZARNY KAMIEŃ
CZAS NA DOBRE INWESTYCJE
D BION
D VION
Danmis
DDS
DE LUX Swojscy
dermopharma Dr. Optima
Devix
DIPM
DK Dworek Koncki
DOMA Services
DRAGO ENTERTAINMENT
DROGERIA pigment
DRUKARNIA SERITEX MARIUSZ PIÓRKOWSKI
ROK ZAŁOŻENIA 1994
Duży Ben - market alkoholowy
DWOREK KONCKI
ecomate WAY OF LIFE
EDUTORi
EDUTORi
ENERGOPOL
ENVIO GROUP PRACUJEMY DLA CIEBIE
esthetic
EUROCASH CASH & CARRY
eurocash.com TWOJE NOWE MOŻLIWOŚCI
eurocash.pl TWOJE NOWE MOŻLIWOŚCI
EventCrew
Everspring

490974
491148
490252
490707
491811
490338
491483
491593
490735
490736

360°
4 Active men
A&A Collection
A’ A’POLLONIA CIDERSECCI Prestige
ACT ADVANCED CLINICAL TRIALS
ADVANCE
Adventure
AIRO SPACE KIDS
ALEXtour
Alextour
Algosense
alle
allegro
ALLEGRO
ALTIVA
Amir
Animal4You
ANYŻ SIĘ UDA
Art dom NIERUCHOMOŚCI
Art-Dom Nieruchomości
B
Badboys
BALUMA
BASKancelaria
BENROY BRANDY DISTILLERY COMPANY VERY OLD RESERVE NATURAL RECIPE
PRODUCTION CHEEF PRODUCER 3 YEARS
IN OAK 100% PURE GRAPE
BEST KEB’S
Biflorin BABY
BIOVITAL
BIRD Meble
BIWARO
Biżuteria Front
Black Panther
BOFA
Bronles
BROWAR ZA MIASTEM WŁASNE SPRAWY
AMERICAN PALE ALE
BT Lime
C euroimpex sa
CANADIAN CLUB
Carify
Carolina CIDERSECCO
CENTRUM MOCOWAŃ

491672
489677
489978
491616
491641
490485
491831
490756
489344
491239
468785
491348
490164
489645
491569
489579
490961

490737
490738
490835
490891
491850
491176
490977
490985
490657
490761
491810
491802
489302
491130
490997
490781
491496
490996
491153
487492
490902
490569
491601
491602
491617
491566
490555
489313
489312
489311
491763
479571

84

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

F
FACE ID
FACE ID
FERMA RODZINNA
FINKORP
FISHER KING
Flowers MAFIA
Fratelli
Ginemedica
GranuSEPT
GranuSKIN
Green House CENTRUM OGRODNICZE
GremiPersonal
GROPEL
Groszek Olchowy
GRYCAN
GRZANIEC BENEDYKTYŃSKI
GYM bee Fit is fun
H HERITAGE
H+M HEALTH MEDICA
Hortex. Od Matki Natury.
HYDRO-DYNA
ICEPUREPRO
IGELSTORK RDP
IL CONO LODY NATURALNE
IMPLANT MASTERS POLAND
INDUSTRIA
inPL group
insalis
INTUUM
INTUUM
ipharm
JD RENT A CAR
JUST DRIVE RENT A CAR
K KALETNIK
Kamena BOGINI ŹRÓDŁA
Kamena
KARPACZ SPORT
Kebz MORE THAN KEBAB
Klea
KOSTRZEWA Tworzymy czyste powietrze
KOTEJI
KROYONE
LABORATORIUM badań neurorozwoju i relacji
Leadership Nests
LET’S MEET
LillaMai
LINK
LISHA
LONGBEACH MOMENTS
ŁĄCZY NAS ZABAWA

490719
486043
486044
491532
490716
490808
491804
490526
491858
489900
489901
490867
490975
483780
491854
491843
491235
491820
490815
490561
489665
491838
479584
491484
491492
487480
488649
491609
489319
491823
491824
489305
491154
491156
491759
491463
491460
491594
490508
490789
491530
488323
491638
491540
491075
491864
491773
490811
491913
491559
478503

Nr ZT48/2018
1

m multiparcs By Proudreed
M
MAKARON zagrodowy krajanka 6 jajeczna
Z DODATKIEM PRZYPRAWY - KURKUMY
Z JAJ OD KUR Z WOLNEGO WYBIEGU
makro TWÓJ SUKCES TO NASZ BIZNES
MASTeR
MAVERS
MAX
MAXONI
MBRUSH
Medka
mega OKNA
Menavitin
MERCURY RDP
MEZZO
MIN’S ONIGIRI
MOIE
MOJABUTELKA.pl
MOLE MOLE
Moranti
MUSUMI
Myjnia EXTRA
NIEDŹWIEDZIE VS BOBASY
NOCNY KOCHANEK
Odstresowani
OGRODOLANDIA.PL
OPTILUX
ORGANIZACJA WZAJEMNEJ POMOCY
ORMUS
OZZI WINE FROM AUSTRALIA
Limestone Coast
paczka pl
PANORAMA LESZCZYŃSKA
Peter Jackson PJ PREMIUM QUALITY
PIJANA WIŚNIA
PIJANA WIŚNIA
PL MVA PL MUSIC VIDEO AWARDS
PLASTER MIODU
PLAY360
PLOMBIR ORGANIQUE
PMO PROFESSIONAL SERIES
Podlaska
Podlaski
POEZJA SMAKU
POLA Groszek Olchowy
POLEXPERT
POLKA MASTALERZ 1974
POLNE KWIATY
Polskie Centrum Urologii
Robotycznej SALWA
POLYGRUND VC 360

2

491554
491639

489370
490823
491542
491458
490244
491096
465644
491596
490723
491259
491477
489581
484713
491586
490846
490069
491572
491636
489925
490673
490494
490709
490547
491359
491634
491077
489977
491821
491826
491562
491669
491673
490863
491775
485953
491640
490739
491528
491539
491517
491853
491347
491837
491682
491355
491279
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

Pomagamy zawodowo
Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź
wymarzoną pracę!
POMIĘTOLONY
prokreator
PROTECTAL
PRZEDSZKOLE HARMONIA
Przetwory Babuni
PUSH SLIDE
PZPN Łączy nas trening
Quadrille experience the wonderland
Quadrille Spa
Rabbit Gang
Rabbit
RAHIM BLAK
RINGOMED
RÓWNIK
RUBEN HOTEL
S SINCE 1950 SMOLEŃ
SABI Stowarzyszenie Inspektorów
Ochrony Danych
SADY Wincenta 100% NATURY
SAIKO-med
sake maruta
Sano gesunde Tiere
Sano Zdrowe zwierzęta
Santander Consumer Multirent
Schronisko Smaków
SIMPLO
SKYLARK FILMS
sloan
SOK Z GÓR
SOMAPOL
SPAGHETTINO
Spoko
SpokoLEKCJE
S-pokój
Start NA GRANIE
STOLBUD

2

491558
490874
491461
491859
491543
491534
490339
491812
488491
488492
490611
490612
491839
490976
491033
491680
491774
490556
489959
491523
491353
491608
491610
490813
491788
489936
491643
491841
491327
491536
491604
483010
483055
490708
491080
489255

85
1

2

Street Art Boutique Hostel

491829

STREFA NIERUCHOMOŚCI

491459

Strefa Terapii i Edukacji Rodzinnej

491541

SZTYWNIUTKO

491862

TABLERO

490308

tatbul BULGUR KASZA

490887

TECHNORANEK

491827

THE LIGHT oświetlenie

489471

TMT

491603

TMT

491623

TOMA

490503

TOMA

490505

Twój Plan

491597

VERANDA PARK

491326

VERSAPULSE

491544

VERUS

491806

VOCAbite

491514

VOSKIX

485407

WARMUZ BAITS

491349

warszawska La Playa music bar

491800

WEBER clima

491568

WÓDKA WĘGLOWA KOPALNIANA

490932

www.3qq.pl

491589

WYPUKŁA MALOWANKA ZESTAW KREATYWNY

490979

WYSPA SKARBÓW

490822

X-LEVEL

488862

YOUBID

490571

YOUNG KIT

488863

YOuNGStYlE

490829

YOUR DAILY breakfast

491462

Zachęta MAŁOPOLSKA SIEĆ SKLEPÓW

491563

ZDRO-FISH MĄCZKA

490267

Znany Fachowiec

491556

Zrób coś dla siebie
Rozwijaj z nami swoje pasje!

491740

żak

491408

ż-appka

491757

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.
350997
560546
996528
1082824
1369197
1379843
1406670
1417744
1432469
1432496
1432500
1432567
1432708
1432714
1432716
1432718
1432732
1432744
1432799
1432802
1432806
1432872
1432878
1432882
1432897

SLN (2018 10 02)
1, 6
NEGRINI (2018 10 19)
29
PRESIDENT (2018 10 03)
14
G GRATA (2018 03 15)
CFE: 26.01.18, 27.05.24
35, 36, 45
PURPLE (2018 06 21)
36,
Greenfield (2018 09 20)
CFE: 27.05.02
30
MYOTOR (2018 10 24)
5
(2018 10 24)
CFE: 01.15.15, 08.01.19, 19.03.03,
29, 30
26.13.01, 29.01.14
(2018 08 10)
CFE: 28.03.00
9
BANG (2018 07 26)
CFE: 26.03.01, 26.11.01, 27.05.01, 28.03.00
8
Biella (2018 08 03, 2018 03 06)
CFE: 26.11.03, 27.05.17
9, 16, 35, 38, 39, 42
INFLUENCING WITH
41
INTEGRITY (2018 09 26)
Paon Bleu (2018 06 22, 2018 02 02)
18, 25
AUTHENTIC toya AROMA (2018 05 16,
2018 05 15)
CFE: 26.04.04, 27.05.09
3, 5, 35, 38
(2018 06 26)
CFE: 03.07.17, 26.13.25
1
HEYDAR ALIYEV FOUNDATION (2018 04 12)
CFE: 01.01.25, 27.05.01, 29.01.14
41
CHEF KUO (2018 07 12)
CFE: 27.05.01
29, 30, 43
EASY BEER (2018 05 02, 2018 01 08)
CFE: 11.03.02, 19.07.02, 26.11.01, 27.05.01 35, 43
(2018 06 29, 2018 05 25)
CFE: 19.01.01, 29.01.12
4
KXD (2018 08 10)
9
G (2018 06 29, 2018 05 25)
CFE: 19.01.01, 27.05.21, 29.01.12
4
(2018 08 02)
CFE: 26.01.24, 26.11.02, 28.03.00
6
alloves (2018 08 02)
CFE: 27.05.17
5
SHENGLICHONGHUI (2018 08 10)
CFE: 28.03.00
31
(2018 08 02)
CFE: 26.01.24, 26.11.02, 28.03.00
37

1432905
1432936
1433063
1433072
1433085
1433112

1433185
1433258

1433307

1433329
1433373
1433440
1433459
1433482
1433532
1433564
1433582
1433598
1433600
1433604

RUNZECHONGHUI (2018 08 10)
CFE: 28.03.00
31
colo (2018 08 02)
CFE: 26.04.19, 26.11.03
7
(2018 08 10)
CFE: 28.03.00
5
SINOAMIGO (2018 08 02)
CFE: 27.05.17
9
(2018 08 10)
CFE: 28.03.00
36
LAST DAY ON EARTH (2018 05 15,
2017 11 16)
CFE: 26.04.05, 26.13.01,
9, 16, 41, 42
27.05.10
(2018 08 02)
CFE: 28.03.00
30
AURUS (2018 08 31)
CFE: 01.01.02, 24.01.03,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
25.01.25, 26.04.22
9, 11, 12, 14, 16,
18, 20, 21, 24, 25,
28, 34, 37, 42
METRO | NOM SETTING THE PACE IN FOOD
AND TECHNOLOGY (2018 07 07, 2018 04 05)
CFE: 26.11.01, 27.05.09,
9, 16, 35, 37, 38,
29.01.13
41, 42, 45
vanke (2018 07 02)
36, 37
KAHUKU (2018 10 11, 2018 04 11)
25
THREEGUN (2018 08 10)
CFE: 27.05.01
25
(2018 08 10)
CFE: 26.03.01
19
SENSORIUM (2018 08 17, 2018 06 22)
CFE: 26.01.03, 27.05.01
14, 35, 36, 38, 41
GKO (2018 08 10)
CFE: 27.05.17
6, 18
Wanan (2018 08 10)
CFE: 26.04.04, 26.13.25, 27.05.22
2
miHoYo (2018 08 10)
CFE: 04.05.15, 27.03.03, 27.05.01
9, 41, 42
UKEY (2018 08 22, 2018 04 16)
7, 35
TOP chimneys (2018 08 03, 2018 03 05)
CFE: 07.01.24, 07.03.11, 27.03.15, 27.05.02,
11
29.01.12
METRO | NOM (2018 07 07, 2018 02 23)
CFE: 26.11.01, 27.05.01,
9, 16, 35, 37, 38,
29.01.13
41, 42, 45

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

350997,

1432716,

1433258

2

1433258,

1433564

3

1432714,

1433258

4

1432799,

1432806,

5

1406670,

1432714,

1432878,

1433063,

6

350997,

1432872,

1433258,

1433532

7

1432936,

1433258,

1433598

8

1432496,

1433258

9

1432469,
1433582,

1432500,
1433604

11

1433258,

1433600

12

1433258

14

996528,

1433258,

1433482

16

1432500,

1433112,

1433258,

18

1432708,

1433258,

1433532

19

1433459

20

1433258

21

1433258

24

1433258
1433258,

1433373,

1433258

1432802,

1433258

1433072,

1433112,

1433307,

1433604

25

1432708,

28

1433258

29

560546,

1417744,

1432732

30

1379843,

1417744,

1432732,

1433185

31

1432882,

1432905

1433258,

1433307,

1433482,

1433598,

1433604

1433440

34

1433258

35

1082824,
1433604

1432500,

1432714,

1432744,

1433307,

36

1082824,

1369197,

1433085,

1433329,

1433482

37

1432897,

1433258,

1433307,

1433329,

1433604

38

1432500,

1432714,

1433307,

1433482,

1433604

39

1432500

41

1432567,

1432718,

1433112,

1433307,

1433482,

1433582,

42

1432500,

1433112,

1433258,

1433307,

1433582,

1433604

43

1432732,

1432744

45

1082824,

1433307,

1433604

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.
484569
485824
487277

ZHS IP Europe Sarl
2018 08 28
Hanning Elektro-Werke
GmbH & Co. KG
2018 09 25
ALLPAY LIMITED
2018 10 30

485201
33
7, 9
9, 36, 42, 45

PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 10 05
35, 39, 42, 44

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.
1407141

PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 10 01
3

1412602

Laboratorios Cinfa S.A.
2018 10 25

5

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

4
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